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คำนำ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับ
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ความสาเร็จ ตามเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด ที่กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และสถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 มา ณ โอกาสนี้
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ส่ วนที่ 1
สภาพปัจจุบัน
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
1. ข้ อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษำ
ปี พ.ศ 2522 โรงเรี ยนได้รับการอนุมตั ิ จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นที่ตาบลหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร มีชื่อว่า “ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา”
ในวันที่ 5 เมษายน 2522 ประชาชนชาวตาบลหนองหลวง และ พระคุณเจ้ าอุดมสั งวรสุทธิเถระ
( วัน อุตตโม ) พระครู ศรี ธรรมวิภาค และเจ้าอธิการบุญมี ทิฐตปุญญโญ ได้เริ่ มก่อสร้างอาคาร
ชัว่ คราว ตามแบบกรมสามัญศึกษาขนาด 7 x 54 เมตร จานวน 6 ห้องเรี ยน บนเนื้อที่ทาเล
เลี้ยงสัตว์ตาบลหนองหลวง งบประมาณการก่อสร้าง ได้จากเงินบริ จาคจากที่ต่าง ๆ ประมาณ
10,000 บาท และได้จากเงินของ คณะทส.ปช. ตาบลหนองหลวง ที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นจนได้รับ
คาชมเชย และรางวัลจากกองทัพภาคที่ 2 ส่ วนหน้าจังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนของ
ชค. 23 อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร เป็ นเงิน 100,000 บาท
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ประชาชนชาวตาบลหนองหลวงได้ทาพิธีมอบอาคารชัว่ คราว
จานวน 6 ห้องเรี ยนที่ประชาชนก่อสร้างให้ โดยนายอาเภอสว่างแดนดิน เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ โดย
มีท่านผูว้ า่ นายสายสิทธิ พรแก้ว เป็ นประธานในพิธี พร้อมทั้งเปิ ดการเรี ยนการสอน ครั้งแรกกับ
นักเรี ยนแบบสหศึกษา มีจานวนนักเรี ยนครั้งแรก จานวน 71 คน จานวน 2 ห้องเรี ยน ครู ใหญ่
คนแรกชื่อ นางสาวนิวรณ์ สุ ทธิบุญ และตั้งชื่อโรงเรี ยนว่า “ หนองหลวงศึกษา “
ปี พ.ศ. 2523 วันที่ 8 ตุลาคม 2523 คณะกรรมการสภา ตาบลหนองหลวง ได้ประชุมครั้งที่ 18/2523
มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ซ่ ึงเป็ นทุ่งทาเลเลี้ยงสัตว์ ด้านทิศตะวันตกของสถานีพชื อาหาร
สัตว์ สกลนคร จานวน 178 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา เป็ นที่ดินก่อสร้างโรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา
ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดเขตทางหลวงแผ่นดิน
ยาว 470 เมตร
ทิศใต้
จรดที่สาธารณประโยชน์
ยาว 270 เมตร
ทิศตะวันออก จรดสถานีพชื อาหารสัตว์สกลนคร
ยาว 825 เมตร
ทิศตะวันตก จรดเรื อนจาจังหวัดสว่างแดนดิน
ยาว 535 เมตร
ปี การศึกษา 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท พร้อม
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ห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน 1 หลัง งบประมาณ 43,000 บาท
ปี การศึกษา 2524 ได้งบประมาณบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท
ปี การศึกษา 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน 216 ค. ครึ่ งหลัง งบประมาณ 1,800,000 บาท
บ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 208,000 บาท
ปี การศึกษา 2526 – 2527 เข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่ นที่ 1 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 216 ค. ครึ่ งหลัง
โรงฝึ กงานอุตสาหกรรม โรงฝึ ก งานคหกรรม 1 หลัง โรงฝึ กงานเกษตร 1 หลัง พร้อมปรับปรุ ง
สถานที่ และวัสดุครุ ภณั ฑ์ ประกอบทั้งหมดรวม 969,000 บาท หอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง
งบประมาณ 1,040,000 บาท บ้านพักครู แฝด 1 หลัง งบประมาณ 269,666 บาท ครุ ภณั ฑ์คหกรรม
71,720 บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบการเรี ยนอุตสาหกรรม 66,150 บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบการเรี ยน
วิชาเกษตรกรรม 44,040 บาท ครุ ภณั ฑ์หอ้ งพยาบาล 32,200 บาท ครุ ภณั ฑ์วชิ าเขียนแบบ
งบประมาณ 30,690 บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ 95,080 บาท ครุ ภณั ฑ์ห้องสมุด
งบประมาณ 90,000 บาท
ปี การศึกษา 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน 1 หลัง งบประมาณ 90,000บาท
ปี การศึกษา 2530 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ บ้านพักครู 1 หลัง
งบประมาณ 210,000 บาท
ปี การศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณขุดสระเพือ่ ใช้ในการเกษตร 1 บ่อ งบประมาณ 100,000 บาท
ปี การศึกษา 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักนักเรี ยน เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 5 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท
ปี การศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า งบประมาณ 100,000 บาท
บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท
ปี การศึกษา 2535 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท
ปี การศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน งบประมาณ 180,000 บาท
ปี การศึกษา 2537 ได้รับอนุมตั ิจาก กรมสามัญศึกษา ให้เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
นักเรี ยนชั้น ม.4 จานวน 4 ห้องเรี ยน โรงเรี ยนได้จดั ทาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา 1 ห้อง พร้อม
อุปกรณ์ ขนาด 40 ที่นงั่ มูลค่า 300,000 บาท ได้พฒั นาการเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีจานวน 10
เครื่ อง และได้รับบริ จาคจาก พระครู ยตุ ธรรมมานุศาสตร์ (หลวงปู่ ตุ)๊ เป็ นเครื่ อง ไอบีเอ็ม พร้อม
เครื่ องปริ้ นเตอร์ ครบชุด มูลค่า 110,000 บาท เพือ่ การใช้งานในโรงเรี ยน
ปี การศึกษา 2538 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรี ยน 216ล งบประมาณ 8,400,000 บาท
ปี การศึกษา 2539 กรมประมงได้ทาบ่อเลี้ยงปลา งบประมาณ 100,000 บาท เพือ่ ให้การเผยแพร่ การ
ประมงสู่ชุมชน
ปี การศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุ งถนนในโรงเรี ยน 400,000 บาท ปรับปรุ งเกาะกลางถนน
ปี การศึกษา 2541 เป็ นเจ้าภาพกีฬากลุ่มมัธยมภูพาน
ปี การศึกษา 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยนกึ่งถาวร (ช 106) งบประมาณ 1,200,000 บาท
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ได้รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบเกษตร แบบครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่ เปิ ดโครงการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 โดยประธานในพิธีเปิ ด คือ ดร.สุ รัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2543 ได้ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรี ยน โดยใช้เงินบริ จาคจากศิษย์เก่าจากญี่ปุ่น และเงินผ้าป่ า
การศึกษา งบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท
ปี การศึกษา 2545 ได้รับคัดเลือกเป็ น โรงเรี ยนแกนนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับ
งบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน งบประมาณ 180,000 บาท
ปี การศึกษา 2546 พัฒนาโรงเรี ยนต่อเนื่องในโครงการโรงเรี ยนต้นแบบเกษตร แบบครบวงจร ตามแนว
ทฤษฎีใหม่ และโรงเรี ยนแกนนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิ ดร้านจาหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์โรงเรี ยนและชุมชน
เป็ นประธานศูนย์เครื อข่ายการศึกษา ที่ 22 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
ปี การศึกษา 2547 เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 2
ปี การศึกษา 2548 เป็ นประธานศูนย์เครื อข่ายการศึกษา ที่ 19 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 981,200 บาท จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 24 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ คือ การขยายสนามกีฬาตะกร้อ 1 สนาม ก่อสร้างศาลา 3 หลัง
ปี การศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็ นโรงเรี ยนคุณธรรม
ชั้นนา จัดผ้าป่ าการศึกษาและทาบุญประทายข้าวเปลือก ระดมทุนเพือ่ ก่อสร้างศาลาพุทธบุตร
จานวนเงิน 235,745 บาท
ปี การศึกษา 2550 ดาเนินการก่อสร้างศาลาพุทธบุตร แล้วเสร็จ 90% งบประมาณก่อสร้าง 445,303 บาท
ทาพิธีเปิ ดอาคาร โดย นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
เป็ นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550
การระดมทุนเพือ่ ต่อเติมศาลา และสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยศิษย์เก่า จัดผ้าป่ าเพือ่ การศึกษาได้
เงินจานวน 190,000 บาท และเริ่ มต่อเติมในเดือนมกราคม 2551
ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ปี การศึกษา 2551 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้เป็ นโรงเรี ยน
พร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2551 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุ งหอประชุม ห้องพัสดุ
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน 2 หลัง คือ ห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6 ที่ใกล้อาคารโรงอาหารและห้องน้ าห้อง
ส้วมแบบ 6 ที่บริ เวณใกล้หอประชุม
ปี การศึกษา 2552 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ สร้างลานเอนกประสงค์ ปรับปรุ งห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องแนะแนว ร้านสวัสดิการ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องคหกรรม ปรับปรุ งสานักงาน
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ห้องพยาบาล ห้องกิจการนักเรี ยน ปรับปรุ งห้องเรี ยน 30 ห้อง ติดตั้งพัดลมห้องละ 4 ตัว
ปี การศึกษา 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “My Little Farm 1” ปฏิบตั ิการค้นหาสุดยอดเด็กไทย
หัวใจเกษตร ระดับประเทศ
ปี การศึกษา 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
โครงการ “My Little Farm 2” ปฏิบตั ิการค้นหาสุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร ระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
ปี การศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โรงเรี ยนต้นแบบลูกเสือ
ศูนย์การเรี ยนรู ้พระราชกรณี ยกิจและขยายผลพระราชดาริ ฯ และโรงเรี ยนพอเพียง
ปี การศึกษา 2556 เข้าร่ วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้ลาดับที่ 5
จากโรงเรี ยนทั้งหมด 26 โรงเรี ยน และเป็ นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 8 รายการ
ปี การศึกษา 2557 ได้รับเงินบริ จาคจากศิษย์เก่าและผูป้ กครองก่องสร้างโรงอาหารเอนกประสงค์เพือ่ น้อง
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่องสร้างส้วมนักเรี ยนหญิงแบบ 4 ที่/49 1 หลัง
ได้รับมอบงานทาสีอาคารเรี ยน ๒๑๖ค และปรับปรุ งระบบไฟฟ้าอาคารเรี ยน ๒๑๖ค
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ๑ สนาม ปรับปรุ ง
อาคารเรี ยน ปรับปรุ งบ้านพักครู และสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุ งหอประชุม
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุ งอาคารประกอบ โรงฝึ กงาน
1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 137 ถนน นิตโย หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณี ย ์ 47110
โทรศัพท์ 0-4270-4615 โทรสาร 0-4270-4614
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool
e-mail ธุรการโรงเรี ยน : nlschool๒๘@gmail.com
e-mail แอดมิน : phongping@gmail.com
website : http://nongluangsuksa.wordpress.com/
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
2. เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3. มีเขตพื้นที่บริ การ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองหลวง ตาบลบ้านต้าย และตาบลคาสะอาด
2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (ข้อมูล 25 มิ.ย. 2564)
โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา ให้บริ การการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6
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ข้ อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวม

จานวน 161
จานวน 158
จานวน 162
481

คน
คน
คน
คน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน 61
จานวน 56
จานวน 41
158
639

คน
คน
คน
คน
คน

3. จานวนครู 42

คน

ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1
คน
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
1
คน
ครู สายผูส้ อน
40
คน
รวม
42
คน
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน ห้ องเรียน จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2564
รายการ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย
98
77
66
241
29
27
17
73
314

ปี การศึกษา
หญิง
รวม
63
161
81
158
96
162
240
481
32
61
29
56
24
41
85
158
325
639

ห้ องเรียน
5
5
5
15
2
3
2
7
22

หมายเหตุ

8

โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (โครงสร้ างภายในสานักงาน)
๒.๑ ชื่อ – สกุล ผูบ้ ริ หาร นายธนกร แก้วบัวสา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้งั แต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปั จจุบนั
โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา จัดเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ปี การศึกษา ๒๕๖ โรงเรี ยนมีแผนการจัดชั้นเรี ยน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 5 : 5 : 5 = 15 ห้องเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 2 : 3 : 2 = 7 ห้องเรี ยน
รวม 22 ห้องเรี ยน

ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน
รายชื่ อ
1.นางสาวนิวรณ์ สุ ทธิบุญ
2.นายประมวล อินทรศรี
3.นายศิริ สาระนันท์
4.นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
5.นายเลอพงษ์ อุทธา
6.นายนุกูล อ่ อนสุ ระทุม
7. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
8. ว่ าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร
9. นายธนกร แก้ วบัวสา

ตาแหน่ ง

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ ง

อาจารย์ ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2522 – 2535
พ.ศ. 2536 – 2539
พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2544
พ.ศ. 2544 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2553
พ.ศ. 2554 – 2559
พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
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ฝ่ำยบริหำร
1. นายธนกร แก้วบัวสา
2. นายนพดล ครสาย
3. นายสมาน รัตนวงศ์
4. นายสุ รศักดิ์ บัวโฮง
5. นางสาวมัสญา การะจักษ์
6. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
7. นางสาวปุณยนุช มีประสงค์
8. นางรจนา กรแก้ว
9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
10. นายณชพัฒน์ ดุลยลา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรี ยน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แผนงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้นากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 นโยบาย
รัฐบาล จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134
ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ และส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง ชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึก ษา
แห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม และรัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ท ากรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้ำหมำย
1. ควำมมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดอง สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทา และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง ภายใน และภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน การทาธุรกิจมีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
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3. ควำมยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลัง งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด
ที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”เพื่ อ ให้ เ กิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่
ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทั ศ น์ป ระเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพ จน์
ประจาชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญ เติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ และ
ดิ จิ ทั ล ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ เ ข้ มแข็ ง สามารถใช้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมี
การลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
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4. ทุนทางธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวาง รากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน การเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมี ควำมสำมำรถ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
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3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก ทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต เช่น พิธภัณฑ์
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.4 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
3.4.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรูท้ างวิชาการที่ทุกคนสามารถ เข้าถึง
ได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
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2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อ มล้ำในสังคม ให้ความสาคัญกั บการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูง ขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพ
สาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม การเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อ
การลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ ร้อยละ
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ
50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถ เข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูง ขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึง การศึก ษาที่ มีคุณภาพให้แก่เ ด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากัดและดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุม สนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ.
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เ ด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน
3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มี
คุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมกันมาก
ขึ้นระหว่างพืน้ ที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ ที่ชัดเจน เพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประเด็นที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนา ระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง มากขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่ งแวดล้อ มที่ ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ สุ ขภำพของ
ประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน กฎหมาย และ
กลไก เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิด การลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสูค่ วำมมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
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20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพ สามารถป้องกันทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุน การรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยภำพรวมคือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 3 ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกำสใน
กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพือ่ ให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบัน
หลักของชำติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝัง สร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการกระทา
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย และคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทาง อัตลักษณ์และ
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ชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำง ศัก ยภำพกำรป้อ งกันประเทศ เพื่อ เตรียมควำมพร้อ มในกำรรับมือ ภัย
คุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุ
ภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การ
ก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก ด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่ 12
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่ง ใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่ง สร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่าน
กลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสา
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นึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย
2) พัฒนากลไกและ ระบบดาเนิ นงาน ที่ ทาให้เจ้า หน้าที่ ของรัฐ และผู้ดารงตาแหน่ง ทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่ง ทาง
การเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
4) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานใน การกาหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
5) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
7. ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย

ขั้น

2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุต สาหกรรมยุ ทธศาสตร์ และเป้ าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
เชิงสังคม
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3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การดาเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่ ง การผลิ ต บุ ค ลากรสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ ง
กั บ ความต้ อ งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ท ยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท บัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายใน ประเทศ
ลดลง
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ยุทธศำสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสาเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ การจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
การส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ต ลอดชี วิ ต ส าหรั บ ทุ กคน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษา เป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร งานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค และ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ ให้ส่งเสริม สนับสนุน
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การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไป อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณชน จะเป็นกลไกในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล

นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปต่าง ๆ ส่งเสริม
ความสามัคคี และสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ แ ละพระราชกรณีย กิจ เพื่อประชาชน ทั้ง จะสนับสนุน และขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส ก่อความรุนแรง แทรกซ้อนเพื่อซ้าเติม
ปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น
การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม กำรเมือง และ
ควำมมั่นคงอำเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขต
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แดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดน โดยใช้
ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็น
โจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้ าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์ กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญ ทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำปรับเปลี่ยนกำรจัด สรรงบประมำณสนับสนุน กำรศึก ษำ ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาปรับปรุงและบูรณาการระบบกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง
นโยบำยที่ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสั ง คม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และ
ประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพทั่วถึงและร่วมใน การปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน การเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบำยที่ 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
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การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำ และนวัตกรรม

นโยบำยที่ 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขา ที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรกั ษ์กับ
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

นโยบำยที่ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้าง สะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน สาหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
กากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการ อย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างการอนุมัติ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
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น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)

(2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะจานวนไม่
พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะ
สอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครู
ท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”

(6 มิ.ย.2555)
“ปั ญ หาปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เขี ย นต าราส่ ง ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ ไ ด้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบ
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
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“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.2555)
6.2 กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะ ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะดำเนินกำร
6 ด้ำน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.3 จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุ ก โครงการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งเน้ น ความโปร่ ง ใส และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ MM = Modernized MOE มี ก ารด าเนิ น การ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
6.4 จุ ด เน้ น ส ำคั ญ นโยบำย แนวทำงหลั ก กำรด ำเนิ น งำนและโครงกำรส ำคั ญ ของกระทรวง
ศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning
2) ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงทำงหลั ก : ผลิ ต พั ฒ นำก ำลั ง คนและงำนวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำ
ประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
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2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษา อังกฤษระยะสั้น
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น หลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ในปี 2560 จะ
ดาเนินการเป็นกลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1) กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม คือ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ และ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ
PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
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3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะ ทางาน
ออกข้อสอบ
3.2) กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพั ฒ นาครู เ พื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มอบให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้ า งโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึ กษาโดยยกระดั บคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ และรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความ เท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงจิตสำนึก/ควำมตระหนัก
ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำรแนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการ ภายในส่ ว นกลาง และส่ ว นภู มิ ภ าค
ปรับปรุงภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน และการบริหารงาน เพื่อรองรับ
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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6.5 กำรขับเคลื่อน กำกับและกำรติดตำมกำรนำจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดกรอบการติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำหมำย

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิ ภาพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู่ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีดกั ยภาพเป็ นพลโลก การจัดการเรียบการสอบเทียบเคียงมาตรฐานลากล และการบรีหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราข 2521 คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ เป็ นลักษณะที่ต้องการให้เกิดก้บผู้เรียน เพื่อ
สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็ นพลเมีองไทยและพลโลกประกอบด้วยคุณลักษณะ 8ประการได้แก่ 1)รักซาติ ศาสน์
กษ้ตริย ์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่ เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
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5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การบริหาร

จั ด การ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ดการศึ ก ษา กระจายอ านาจและ ความรั บ ผิ ด ชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใข้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์

นโยบำย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโซบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใข้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ ยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน การทุจริต
คอรัปชัน่ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เข่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียบอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวั ยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน และ นา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็น และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา ประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
1.4 พัฒ นาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒ นาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
1.7 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวบการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียบ
1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.9 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ ก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.10 สนับสนุน การผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวั ตกรรม และ สิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใบการ จัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
1.11 ส่ ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าสามั ญ เช่ น ทวิ ศึ ก ษา (Dual
Education) 1 หลักสูตรระยะสั้น
1.12 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
1.13 ส่ง เสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชี พ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแช่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และน่าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
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โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามิขวัญและกาลังใจในการทางาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเช้าถึงบริการทางการศึกษา
1.เพิ่มโอกาสการเช้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียน ระบบส่ง เสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2.ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาซน
เป็นต้น
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง
เซ่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
: DL1T) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ๆลๆ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพี่อสร้างเสรีมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม นา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับภาคส่ว นต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมซาติและ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและล่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มิประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเช้าถึงได้
35

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เซ่น

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 1 โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียบมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management),รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERS” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรฌาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ จังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประซารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมซน สังคม และสาธารณชน ให้มิความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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ส่ วนที่ 3
ทิศทางการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2565
วิสัยทัศน์ (Vision) : ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองหลวงศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
พันธกิจ/แผนงำน (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะในการทางาน และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู
5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะในการทางาน และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3. โรงเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ
4. ครูและบุคลากรมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. มีหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ค่ำนิยม (Values) : SANOOK MODEL
S = Suffiency = การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
N = Nation = ความเป็นสากล
= Network and Communication = การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
= New Technology = มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
O = Organization = การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
O = Opportunity = การสร้างโอกาสที่ดี
K = Knowledge management = การจัดการองค์ความรู้
SANOOK MODEL คือ ค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เรียนให้มีความเป็นสากล สร้างเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : เป็นองค์กรที่มีการทางานเป็นทีม มุ่งพัฒนาผู้เรียนบน
พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies) : เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
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ส่ วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ 2565

จัดสรรงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2565
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

39

ตาราง การได้ รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2565
รายรับ
ระดับชั้น

จานวนนักเรี ยน

รายหัว/คน

จานวนเงิน

ม.1

161

3500

563,500

ม.2

158

3500

553,000

ม.3

162

3500

567,000

ม.4

61

3800

231,800

ม.5

56

3800

212,800

ม.6

41

3800

155,800

รวมรายรับ 100%

2,383,900.00

ค่าสาธารณูปโภค+ค่าจ้ างลูกจ้ าง

800,000
1,483,900

รายจ่ าย
งบประมาณจัดสรร
ในโรงเรี ยน
1.กลุ่มบริ หารวิชาการ

ร้อยละของ
งบประมาณ

จานวนเงิน

65

964,535

2.กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
3.กลุ่มบริ หารงานบุคคล
4.กลุ่มบริ หารงบประมาณ
5.กลุ่มบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยน
6.กลุ่มแผนงานและ
สารสนเทศ
รวม 85 %
งบสารองจ่าย

20

1,261,315
15

รวมทั้งหมด

296,780

222,585
1,483,900

**งบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและถัวจ่ายเท่าจ่ายจริง**
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การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กลุ่มงานวิชาการ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
20,000
1.2 ฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000
1.3 จัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์วชิ าการ
30,000
1.4 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
20,000
1.5 พัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุด
80,000
1.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
100,000
1.8 ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
273,380
1.9 โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
84,535
1.10 การจัดซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 10,000
1.11 มอบประกาศนียบัตร
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2.1 ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางภาษาไทย
2.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ

20,000
10,000

บาท
บาท

3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3.1 ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางคณิ ตศาสตร์

10,000

บาท

4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
4.2 การผลิตโครงงานวิทยาศาสตร์
4.4 จัดหาวัสดุ สื่อการเรี ยนการสอน ICT
4.5 จัดซื้ออุปกรณเพือ่ การจัดการเรี ยนรู ้

10,000
10,000
100,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
5.1 พัฒนาทักษะและความสามารถทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 70,000 บาท
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6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ
6.1 วัสดุอุปกรณ์เพือ่ การจัดการเรี ยนการสอนเกษตร 20,000
6.2 ปรับปรุ งศูนย์การเรี ยนรู ้
15,000
6.3 วัสดุอุปกรณ์เพือ่ การจัดการเรี ยนคหกรรม 30,000
6.4 ปรับปรุ งศูนย์การเรี ยนคหกรรม
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ ผูร้ ับผิดชอบ
7.1 พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา
7.2 ปรับปรุ งต่อเติมสนาม
7.3 จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการเรี ยนรู ้
7.4 การแข่งขันกีฬาภายใน

50,000
30,000
80,000
83,600

บาท
บาท
บาท
บาท

8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8.1 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
20,000
8.2 ปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
10,000
8.3 สอบธรรมศึกษา
5,000

บาท
บาท
บาท

9. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
9.1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-จีน
9.2 กิจกรรมวันคริ สมาสต์
9.3 กิจกรรม Chinese Day
9.4 กิจกรรมอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น
9.5 พัฒนาห้องเรี ยนกลุ่มสาระ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000
10,000
10,000
16,400
20,000
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2. โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป
2.1 ประเมิน ITA
2.2 บริ หารจัดการ

5,000
20,000

บาท
บาท

100,000

บาท

4. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ
4.1 จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4.2 พัฒนาระบบการเงิน พัสดุ

3,000
20,000

บาท
บาท

5. โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5.1 จัดบริ การแนะแนว
5.2 ประชุมผูป้ กครอง
5.3 ปฐมนิเทศนักเรี ยน
5.4 ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
5.5 โรงเรี ยนสุจริ ต
5.6 ปั จฉิมนิเทศ
5.7 ส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
5.8 โรงเรี ยนคุณธรรม
5.9 วันสาคัญแห่งชาติ
5.10 ธนาคารโรงเรี ยน
5.11 โรงเรี ยนสีขาว
5.12 ต่อต้านยาเสพติด
5.13 งานจราจรและขับขี่ปลอดภัย
5.14 เยีย่ มบ้านนักเรี ยน

20,000
10,000
5,000
5,000
10,000
18,780
5,000
10,000
10,000
5,000
30,000
5,000
5,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,000
100,000

บาท
บาท

3. โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 พัฒนาบุคลากร

6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
6.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
6.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี งบประมาณ 2565
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งมอบ ผลผลิต การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้กาหนดกระบวนการ การนาแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา กาหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานในโรงเรียน
เงื่อนไขควำมสำเร็จ
1.ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทางาน
แบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฎิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนด
2.การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ให้บุคลากรครูรับรู้และเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึง
4.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตาม ความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส ระยะครึ่งปีและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5.สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฎิบัติงานประจาปีสู่สาธารณะชน
และ หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
6.ทุกกล่มงานและกลุ่มสาระ ปฎิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีการศึกษา 2565 อย่างเคร่งครัด
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ปฎิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
ระยะเวลำ

แนวปฏิบัติ

สิงหาคม 2564

แจ้งนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้น

กันยายน 2564

ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตุลาคม 2564

แจ้งแผนการดาเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565

กันยายน 2565

สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการแผนปฎิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณาการการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
การดาเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
ดร. ภิญโญ ทองเหลา
คณะทางาน
1.นายนพดล ครสาย
2.นางสมาน รัตนวงค์
3.นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
4.นางสาวมัสญา การะจักษ์
5.นายนฤทธ์ ทิพย์เสนา
6.นางสาวปุณยนุช มีประสงค์
7.นางรจนา กรแก้ว
8.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
9.นายณชพัฒน์ ดุลยลา

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รักษาการรองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เจ้าหน้าที่แผนงาน
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