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ส่วนที่ 2 
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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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 ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ก าหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม และบริบทต่าง ๆ     
ที่เก่ียวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานท า และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสรา้งรายได้ทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน การท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์             
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ  
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ี
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศนป์ระเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญ เติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผล สัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใชน้วัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
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 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน                   
การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน        
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ                  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค               
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน        
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และ
มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจาย
ฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค 
 4. ทุนทางธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนบัสนนุการเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวาง 
รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี                
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม              
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการ                  
มีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน                    
การพัฒนาประเทศ 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
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 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมเพ่ิมข้ึน 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

2.2 ตัวช้ีวัด 
 เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญมี่ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน  การ
เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3.1.2 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 
 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค ์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย  
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก ทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน



 
32 

 

วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่และใช้มาตรการ ทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมชีีวิต  เชน่              
พิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอาย ุรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวชิาการทีทุ่กคนสามารถ 
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเร่ืองการสร้างอาชพี รายได ้และให้ความช่วยเหลือที่
เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือ
สร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาเปน็ธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
  1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ                
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ระหว่างพื้นที่ 
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชัน้ผา่นเกณฑ์คะแนน   
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
การพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
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 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส               
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดและดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุม  
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
 3.2 การกระจายการให้บริการภาครฐัทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ       
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มคีุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหนา้ทางอาชีพ ที่ชัดเจน 
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนครูผู้สอน 
 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตร ีผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนา ระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง มากข้ึน 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
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 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน กฎหมาย และ
กลไก เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิด การลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน  ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานดา้นความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ             
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุและการเตรียม              
การรับมือกับภัยคุกคาม  ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปญัหา       
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพ สามารถป้องกันทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุน การรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                   
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน         
หลักของชาติ 
 3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝัง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพ่ือป้องกันการ
กระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย และค านึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
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 3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทาง         
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์               
ภัยพิบติั โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดา้นให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
 1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก               
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการ
รู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย  
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 2) พัฒนากลไกและระบบด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน 
 3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน และ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
 4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

  7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพฒันาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิง
สังคม 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การด าเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
  3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
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 1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง        
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลย ี(Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  
 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 
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 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน    
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจดัระบบการศึกษา             
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ        
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น  
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา
เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ เพือ่การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร งาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค 
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ และเชือ่มโยงกับระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณชน       
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสทิธิภาพการบริหารจัดการ             
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงิน ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี 
 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              
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 
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 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
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
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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
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น เช่น ระเบียบการจัดซื้อ     จัดจ้าง การอนุมัติ 
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

 นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องด้านการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 
 1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ปรองดอง และสมานฉันท์ในชาติ  2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็น
ชาติ และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 3. นโยบายที่ 3 ป้องกัน และแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้าถึง
ประชาชน 
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6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศกุร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตัง้ให้นายธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
 6.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย          
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี ้
 1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
 2) สืบสานพระราชปณิธานดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
 (1) นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
 “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเปน็กลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึนจะได้มีความ
สามัคค ีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
 “ท าเป็นตัวอยา่งให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
 (2) ครู 
 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ
จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการใน
สาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้าย
มา” (11 มิ.ย.2555) 
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”               
(6 มิ.ย.2555) 
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
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  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว       
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 6.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน ์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นดา้นการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
 (1) ความมั่นคง 
 (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนิน   
การสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
 4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม 
  6.4 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1) ด้านความม่ันคง 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคค ีเพ่ือนช่วยเพื่อนโดย
ใช้รูปแบบ Active Learning 
 2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
 2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษา อังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
 2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน หลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในปี 2560               
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับ               
ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี) 
 2) หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก            
(เด็กอายุ 3 ปี) 
 3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรยีนการสอน 
 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม คือ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ            
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
 3.1.4) การวัดและประเมินผล 
 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาต ิ(PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึน้ 
 2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะ 
ท างานออกข้อสอบ 
 3.2) การผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.1) การสรรหาครู 
 1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
 3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
 3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
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 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา               
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจทิัล     
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์               
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ            
เท่าเทียม ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตส านึก/ความตระหนัก 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
                              6.1) เรื่องกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
                              6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการภายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปรับปรุง
ภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และการบริหารงาน เพ่ือรองรับ
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 6.5 การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12              
(พ.ศ.2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
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 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง         
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
 7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
 9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  

วิสัยทัศน์ 

 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 

 
 ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ  
(อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
    2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียน 
    2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
     3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
    กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

    6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ เหมาะสมเอ้ือต่อ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง 
ภาค และจังหวัด 

    6.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาคให้
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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9. 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 

 
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 



 
51 

 

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 

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 
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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 

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 
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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) 
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 
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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. ผู้บริหาร  
  มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า 
 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

  4. โรงเรียน  
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
  มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนมีความโดดเด่นในการเป็น

โรงเรียนหลักที่สามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการ
มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท าร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
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  5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
  ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การยอมรับเชื่อถือต่อคุณภาพ

ของโรงเรียน ครู และผู้บริหารและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้
ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน 

 
 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน  

พันธกิจ   
1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเนน้การ

พัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเนน้กระบวนการผลิต 

การแปรรูปและการส่งออก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง

สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่า
อาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 

5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 

ของจ านวนตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1) ส่งเสริมและพฒันาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา               
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและ               
น่าลงทุน 

    1) เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

    2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1)  จ านวนถนนที่เชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สาย ต่อปี) 
(2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการ และ       

การดูแล (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
(5) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
(7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(8) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

    3) กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพื่อสนับสนนุ 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบ

กิจกรรม 3 ดี (คนด ีรายได้ดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที ่การเพิ่มพื้นที่                      

สีเขียวและการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร ์และ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
11. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียม  

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการ
ศึกษา  

 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรม ยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ  

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
 นโยบาย  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ า                  

ทางการศึกษา  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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กลยุทธ์เชิงนโยบาย  
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการ

บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ 

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง ความมัง่คงของ
ประเทศในระยะยาว  

 
ประเด็นกลยุทธ์  
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่

ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

 
นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความ
ถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี 
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถ พิเศษ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซ่ึงจัดทาข้ึนบน
พ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้  
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ประเด็นกลยุทธ์  
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น

รายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่าง
มีความสุข  

5.การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
7.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์  
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมือ

อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
 
ประเด็นกลยุทธ์  
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับ

สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ             

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท

ทั้งระบบ  
 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลด
ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา  
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ประเด็นกลยุทธ์  
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัด การศึกษาให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ พ้ืนที่ เพ่ือให้

พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์  
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 
ประเด็นกลยุทธ์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด

การศึกษา  
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
          4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงาน ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลย ีBig Data เพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูล ด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จาเป็นมา วิเคราะห์
เพ่ือให้สถาน ศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถ วิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศต่อไป  
 
12. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้นานโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ 
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 24  

 
วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
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พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
 

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ

มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยาทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง

วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยกระจาย
อ านาจการบริหารงาน และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีและใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 
ค่านิยมองค์กร  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม นาทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจบริการ  
 

นโยบาย  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้า                      

ทางการศึกษา  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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กลยุทธ์เชิงนโยบาย  
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 

เป้าประสงค์  
1. ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลอืผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายขอบจังหวัด ให้ได้รับการบริการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม และบริบทความจ าเป็น และเดือดร้อน  
 2. เสริมสร้างคุณภาพนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว  
 
 กลยุทธ์ 
 ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้เรียน นักเรียนด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดารได้รับบริการทางการศึกษา และมีคุณภาพ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 
 
นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 
เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จา
เป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถ พิเศษ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทาขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
            6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้ 
 
         กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 นาไปสู่ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทา (Career 
Education) 
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2. พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบัน หลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี ของชาติและพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ นา
ไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 
        เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 
         กลยุทธ์ 

1. สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับสถาบัน ทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภททั้ง
ระบบ 

 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  
 
           เป้าประสงค์  
            สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
 
         กลยุทธ์ 

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัด การศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ พื้นที่ เพื่อให้
พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
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3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงาน ทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
          เป้าประสงค์  
           สถานศึกษามีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
 
          กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ศึกษาของสานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมบริหาร จัด

การศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงาน ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การบริหารอย่างเป็น ระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูล อ่ืน ๆ ที่จา
เป็นมา วิเคราะห์เพ่ือให้สถาน ศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และ ความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศต่อไป 

 
 


