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บทท่ี  2 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 

 
    การบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  จ าเป็นอย่างยิ่ง     
ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของสถานศึกษา   เพื่อน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และ
สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา   ประกอบด้วย 
                 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
                 3. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
                 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
                 5. แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  
                 6. นโยบายรัฐบาล 
                 7. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                 8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
                 9. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                 10. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
                     (พ.ศ. 2559-2562) 
                 11. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
                 12. ศาสตร์พระราชา 
        13. ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 
        14. ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
                 15. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        16. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
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                                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้ 
 หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา 49  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก  ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอ่ืน 
 หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 มาตรา 80  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม  การสาธารณาสุข  การศึกษาและ
วัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
 1)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชน  รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   
และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
 2)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  อันน าไปสู่     สุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข  โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
          5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูล 
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
          6)  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้ 
 1.  ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และให้ความส าคัญกับการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
 2.  ด้านระบบการศึกษา  ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
          3.  ด้านแนวทางการจัดการศึกษา  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน  เนื้อหา
สาระวิธีการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  สื่อการเรียนการสอน 
 4.  ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เน้นการกระจายอ านาจ  การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง     เขต
พ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
 5.  ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 6.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้มีระบบ  และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา  ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูล  เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ  รวมถึงการน าทรัพยากร
บุคคลผู้มีประสบการณ์  ความรู้  ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษา 
 7.  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการจัดการศึกษา  และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค  มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 
 8.  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้มีความรู้ทักษะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 
            คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีโดยก าหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ดังนี้  
 
 วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดบั ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 

กลุ่มรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 

 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค 
และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 

  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
            ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
ของประเทศ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี 
ขนาดที่เหมาะสม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ 
เป็นสากล 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
            ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ 
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ 
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ 
          1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม 
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง 
สมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุง่สร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ 
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
     วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
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  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี 
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน 
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
         เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต 
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด 
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ 
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 
            แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใน
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ หวังจะขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           โดยด าเนินการระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ.2560-2561 จะเป็นการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ประกอบด้วย การจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ศธ.และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้
ประโยชน์จาก DLIT, DLTV การจัดอัตราด าลังครูให้ครบตามเกณฑ์ การพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา การปรับระบบการสอบ O-Net ให้เป็นที่ยอมรับ  รวมถึงการขับเคลื่อนแผนสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี สอดรับกับความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล 4.0 
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ก ากับไปถึงทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และสร้างช่องทางให้ประชา
สังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและ
พ้ืนที่ ให้พร้อมเคลื่อนตัวเข้ากรอบด าเนินงานที่วางไว้ 4 ระยะ มีระยะเวลาช่วงละ 5 ปี คือ 
                ระยะแรก ช่วง 5 ปีแรก ปี 2560-2564 เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ใน
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องน ายุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และจัดท ารายละเอียดการ
ด าเนินการแต่ละปีในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 
                ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 เป็นด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีที่สอง ซึ่งหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องประมวลผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ในระยะเร่งด่วนและระยะ 5 ปีแรก และน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินการ 
                ระยะที่ 3 ปี 2570-2574 เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีที่สาม โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด จากผลของ
การจัดการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพ่ือการปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ   
                ระยะสุดท้าย ปี พ.ศ.2575-2579 เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด
ผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สี่ โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
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จากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพ่ือการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
          ทั้งหมดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการตามแผนฯ และมีการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
           โดยมีกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
           1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย 
                - คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                - คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                - คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
            แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการสร้างจิตส านึกความ
รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ / โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่พิเศษ  
             2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
                - ก าลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                - สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
                - การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
           แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการประชารัฐเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ / โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
                 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย 
                - ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
                - คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
                - สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                - แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
                - ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
                - ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
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                - ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
            แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น / แผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย                    
            4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
                - ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
                - การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
                - ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
         แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการคัดกรองและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ / โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 
            5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 
                - คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
               - หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
               - การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
         แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย / โครงการรักษ์โลก รักษ์พลังงาน  
             6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
               - โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้              
               - ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
              - ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
               - ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
         แผนงาน/โครงการส าคัญเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560-2561 อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) /โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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                                              นโยบายรัฐบาล  
 
           นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
          ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
           สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน  
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริม ให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอัน
จะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

ข้อ 2การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
                โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรมการค้าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง ทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 
ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการ
ปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
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 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน ายุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี 
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน 
พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล 
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง 
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
         ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
                3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม  ของ
แรงงานอาเซียน  
                3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  
         ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
              รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
              4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ                      
              4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
              4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น  
             4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ ความเป็นพลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
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              4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ  
              4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน  
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
               4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
               4.8 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
              4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
              4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
            ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
               5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  
            ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
             6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
             6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญ
ในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  เพ่ือช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  
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           ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
             10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ มีเส้น 
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และ
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุนด าเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจ าเป็น  และตามที่กฎหมาย
เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้  
             10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร เชิงรุกท้ังใน
รปูแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ  
              10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  
              10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก ในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของ
รัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
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                               นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
          ด้วยราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่ งตั้ งให้  นายธีระเกียรติ   เจริญ เศรษฐศิลป์  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 26  ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
       1. น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 
  1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า 
              (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง  
              (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็งอาทิการสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
  2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆเก่ียวกับนักเรียน ครูและการศึกษา 

 (1) นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้เด็กคิด

แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

 “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น 
จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” 
(5 ก.ค.2555) 

 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 
 (2) ครู 
 “เรื่องครูมคีวามส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือการขาดครูเพราะจ านวนไม่พอและครู

ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครูต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความ
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เมตตาต่อเด็กควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไป
ย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
  “ต้องปรับปรุงครูครูจะอายุ 40-50 ปีก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”(6 มิ.ย.2555) 

 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  
             “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน 
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
           2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา 
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

  (1) ความมั่นคง 
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

    (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. จุดเน้นการด าเนนิการของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
   2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
   3) กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 

  4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม 

    4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินการและโครงการส าคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1) ด้านความมั่นคง 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความ
ปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อน โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
  2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
 2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม 
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

 2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แนวทางหลัก 
       3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี) 

 2) หน่วยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก (เด็ก
อายุ 3 ปี) 
   3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
    1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดีซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
และโครงการยุวทูตความดี 
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
   3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
    3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด 
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4) การวัดและประเมินผล 

 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
    2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
   3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ  3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าท่ี 51 

    3.2) การผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2.1) การสรรหาครู 
    1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิตรูปแบบการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งการติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 

 3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
 3.2.3) การพัฒนาครูการอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 

 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ  สถานศึกษาที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ 
 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ 
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
  5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตรู กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6) ด้านการพฒันาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจดการ  ั 

                 6.1) เรื่องกฎหมาย 
   ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
                 6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ปรับปรุงภารกิจ
งานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือ
รองรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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11 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
 
นโยบายที่ 1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
นโยบายที่ 2 ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
นโยบายที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
นโยบายที่ 4 STEM Education 
นโยบายที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นโยบายที่ 6 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
นโยบายที่ 7 การพัฒนาครู 
นโยบายที่ 8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายที่ 9 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายที่ 10 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 11 การป้องการและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
 
นโยบาย 4 ดี 
1. คนดี 
 - ผู้บริหาร 
 -ครูและบุคลากร 

- นักเรียน 
2.ปัญญาดี 
        1. O-NET 
 2. สมรรถนะ 5 ด้าน 
     2.1 ด้านการสื่อสาร 

    2.2 ด้านการคิด 
    2.3 การแก้ปัญหา 
    2.4 ทักษะชีวิต 
    2.5 เทคโนโลย ี

3.สิ่งแวดล้อมดี 
 1. สิ่งแวดล้อมการท างาน 
  2. อาคารสถานที่ 
 3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/วิถีพอเพียง 
4. รายได้ดี 
 1.การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 2. E-Commerce 

  
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ  3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าท่ี 53 

นโยบาย 4 ใหม่ 
1. คุณภาพนักเรียน (คนไทย) ยุคใหม่ 

1. ใฝ่รู้ 
2. ใฝ่ดี 
3. มีจิตสาธารณะ 
4. คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น 
5. ภูมิใจในความเป็นไทย 
6. ยึดมั่นประชาธิปไตย 
7. รังเกียจ และต่อต้านการทุจริต 
8. สุขภาพกายและใจสมบูรณ์ 

2. คุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 1.  แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพและเพียงพอ 
 2.  ใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
3. คุณภาพครูยุคใหม่ 
 1.  เป็นผู้อ านวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.  พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.   มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ 
4. คุณภาพการบริหารยุคใหม่ 
 1.  กระจายอ านาจ 
 2.  การมีส่วนร่วมของ Stakeholders 
 3.  ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 4.  น าระบบและการบริหารแนวใหม่มาใช้ 
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 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
           กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 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” 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
  7. ร้อยละของก าลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2560 
 
       1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
       2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 
      3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
      4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
       5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
      6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
        7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
       8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์ชุมชน และองค์การสังคมอ่ืน 
       9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจสร้างภาวะจูงใจ 
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
       10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
       11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ  3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าท่ี 56 

       นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2560 
 
วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
    1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ            
              2. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
               3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
   เป้าประสงค์  
            1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
             2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็น
ธรรม  
             3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และ ท างาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
             4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
             5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
            6. พ้ืนที่ พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด  การศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
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แนวทางการพัฒนาการคุณภาพศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 

  วิสัยทัศน์  (Vision)  
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” 

 พันธกิจ  (Mission) 
1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลโลก 
5. ส่งเสริม สนับสนุน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

    เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลก 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
     ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
    จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
          1.จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
          2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
 5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
      ในป ี 2559 – 2562  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษ 
“ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” 
 

พันธกิจ    
 1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูป                          
สินค้าเกษตร 

3. เสริมสร้างสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 
4. สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5. บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

 เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
 1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน                                 
เพ่ิมข้ึน 

3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี                             
มีความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 

4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

เป้าประสงค์(ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ  3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าท่ี 59 

7. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
8. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
10. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม 

 
        กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าท้ังในและนอกระบบ 
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
5. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต 
6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด 

และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
8. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ 
9. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมือง 

ให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
10. พัฒนาและพ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                         
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 12. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 13. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
 14. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน 
 15. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน 
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ศาสตร์พระราชา 

      มีค ากล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที ซึ่งในต่างประเทศต่าง
ทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9  
        ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ช่างโชคดี ที่เจอปัญหาอะไร พระราชาของเราก็หาทางแก้ไขไว้ให้ มี
ค าถามว่า “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชาดีแค่ไหน และเคยน าไปปฏิบัติกันหรือยัง” มาเริ่มต้นที่ตัวเรา 
และต่อไปก็คนรอบข้าง แล้วขยายออกวงกลางไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุด 
         ตัวอย่างปัญหาเช่น ทุกครั้งที่คนไทยมีปัญหา น้ าเสีย น้ าท่วมดินถล่ม ไฟป่า พระองค์ท่านก็จะคิด
ศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้งพระองค์ท่านก็มีศาสตร์ในการท าฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า 
“ฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที” เมื่อประชาชนชาวกทม.น้ าท่วม พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ชื่อว่า
โครงการแก้มลิง ที่คลองมักกะสัน เพ่ือแก้ไขปัญหา โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือ การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
ใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” (The use of vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัย
พัฒนา เติมออกซิเจน 
          มีค าถามหนึ่งว่า “ท าไมคนไทยรักพระราชาของเขาได้มากขนาดยอมตายแทนได้” ค าตอบก็คือ
พระราชา ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ และท าเพ่ือบ าบัดความทุกข์ทุกอย่างของประชาชนตลอด
ระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องศึกษาศาสตร์แห่งพระราชา และ
ช่วยกันด าเนินการตามรอยพระบาท หรือ “การเดินตามรอยเท้าพ่อ” ที่ต้องศึกษาแนวทาง ที่พระองค์ท่าน
ได้ทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้ ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “ศาสตร์
พระราชา” หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา” 
           ในแง่แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น “การรักพระราชาของเรา” นั้นก็คือการปฏิบัติบูชาตาม
ค าสอน หากคนไทยทุกคน ช่วยกันท า กันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดีในการ
ปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากขึ้น ที่ปกติเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ท ากันอยู่แล้ว 
เช่น ค าขวัญ สโลแกน ที่เขียนขึ้นป้าย ติดเสื้อ ติดรถ ต่าง ๆ อาทิ “เราเกิด ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งเรียกรวมๆกัน
ว่า “ปฏิบัติบูชา” ช่วยกันท า สังคมก็จะดียิ่งขึ้น การเขียนให้ดูสวยดูดีดูเท่ห์ แต่ไม่ช่วยกันท า ช่วยกันปฏิบัติ 
ก็จะไม่เรียกว่า “รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง” 
         การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
          เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการน าพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ที่เกิดข้ึนเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” จนหลาย
ภาคส่วนน้อมน าหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร ผู้เด็ด
เดี่ยวตามรอยในหลวงให้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต  ได้ศึกษาและเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอด
ตั้งแต่ปี 2540 จวบจนทุกวันนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม โดย “มูลนิธิมั่นพัฒนา” ที่จัดตั้งขึ้นเม่ือ 25 กรกฎาคม 2557  
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ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปี 2554 ว่า  “เป้าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความ
ห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และ
เป็นเรื่องของจิตใจ” 

        เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”  ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศ
เพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกท้ังในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก เพ่ือน้อมน าพระราชด ารัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดี 
         รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา”ในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy) กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ประสบความส าเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการ
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง ได้แก่ (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดน้ ากินและน้ าใช้, การขาดที่ดินท ากิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) 
ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนน าไปลงทุน เพ่ือ
ประกอบอาชีพท าการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ 
หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถด ารงตน ได้อย่าง
เหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า ลดกลิ่น น้ าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ าได้ (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ด าเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” บน
กลไก “ประชารัฐ”ที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไรจากการประกอบการ 
          ในบริบทของท้องถิ่นนั้นปัจจุบันได้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริดังกล่าว มาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตาม “แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งเปน็ทางเดินที่ถูกทางแล้ว 
เราชาวก าแพงมาช่วยกันน าทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกันหน่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%20(SDGs%20-%20Sustainable%20Development%20Goals)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%20(SDGs%20-%20Sustainable%20Development%20Goals)


 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ  3 ปี (ปี 2561-2563) หน้าท่ี 62 

ไทยแลนด์ 4.0 

            ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยแบ่ง
ออกเป็น4 ยุค ได้แก่ 
                1. ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก 
                2. ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา 
                3. ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
                4. ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทย
สามารถคิดเองได้ 

        ประเทศไทย 4.0 จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High 
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

           กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้
รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ 
                1. ความมั่นคง 
                2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
                4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
                5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่งม่ันคงและยั่งยืน 

           ทิศทาง  ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่
ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem 
Based Learning 

         การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษท่ี 21 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพ่ีเลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ 
เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การท างาน
ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้า
ท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน 
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ทักษะในศตวรรษที่21 ที่เด็กไทยควรม ี

         ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพ
ของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 
โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สดุ คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ  
        ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
         สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรอื subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
ศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
    สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
     ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก      ศิลปะ 
     คณิตศาสตร์        การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
     เศรษฐศาสตร์        วิทยาศาสตร์ 
      ภูมิศาสตร์       ประวัติศาสตร์ 
       โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
          ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
          ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 
Business and Entrepreneurial Literacy) 
          ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
          ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
          ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มี
ความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ 
        ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
        การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
        การสื่อสารและการร่วมมือ 
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
        ความรู้ด้านสารสนเทศ 
        ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
        ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
    ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
    การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
    ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
    การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
    ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 8C 
    3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
    8C ได้แก่  
        Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) 
        Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
        Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 
        Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
        Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

        Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ
ทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ าเป็นต้องมี 

          แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21   
          การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มี
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ชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของ
ผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 

 

 

 
           ภาพ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) 

(http://www.qlf.or.th/) 

       กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้าน
ความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม
ในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
เยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 
       การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” 
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้
แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ 
ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของ
ครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนก าแพง   
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 
 ๑. ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

๔ ดีเยี่ยม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

๔ ดีเยี่ยม 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๔ ดีเยี่ยม 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๔ ดีเยี่ยม 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ๓ ดี 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน  ๔ ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๔ ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

๔ ดีเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๔ ดีเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๔ ดีเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๔ ดีเยี่ยม 

 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๔ ดีเยี่ยม 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ๔ ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

๔ ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

๔ ดีเยี่ยม 

๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ๔ ดีเยี่ยม 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๔ ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔ ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐาน ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ๔ ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๔ ดีเยี่ยม 
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๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๔ ดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
๔ ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 
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                         ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

การวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนก าแพง  ได้ด าเนินการตามกรอบของ  SWOT ANALYSIS   
โดยผู้เข้าร่วมระดมสมอง  ได้แก่  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
คณะครู  ซึ่ งร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นโอกาสและอุปสรรค  และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง  พร้อมทั้งก าหนดก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) 
 

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม  : S  
        ผู้ปกครองโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย  โรงเรียนอยู่ใกล้อ าเภอและเส้นทางหลักส่งผลให้การคมนาคมสะดวก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่กับบิดามารดา  หรือ  บิดามารดาแยกทางกัน ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาผลการเรียน  และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  นักเรียนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมมาใช้ ส่งผลต่อค่านิยม และ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนไม่พึงประสงค์  ชุมชนมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดแพร่ระบาด 
2. ด้านเทคโนโลยี :  T 
       นักเรียนเลือกน าเทคโนโลยีมาใช้ไม่เหมาะสม ท าให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ด้านบันเทิงมากกว่าด้าน
แสวงหาความรู้ที่เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ   
3. ด้านเศรษฐกิจ :  E 
       ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่น  ท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร หลาน ท าให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ  สถานศึกษาได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน 
4.  ด้านการเมือง  :  P 
    นโยบายของรัฐบาลเป็นแบบประชานิยม ที่ต้องให้บริการประชาชน ส่งผลให้ในด้านการศึกษาได้รับ
งบประมาณในการจัดการศึกษามากข้ึน  การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดการศึกษา
ในระดับเขตพ้ืนที่มีความรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น  สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ส่งผล
ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (2S4M) 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร  :  S1 
        โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนไม่ค่อยมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ  วางแผนด าเนินงานของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน จัดวางตัวบุคคลในการท างานเพียงพอกับงานท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างการบริหารงาน ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบ และ 
กฎหมายก าหนด   สถานศึกษาก าหนดบทบาท  อ านาจหน้าที่ และมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน 
2.  ด้านการบริการและผลผลิต  :  S2 
     โรงเรียนมีการให้บริการชุมชนในด้านสถานที่ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
โรงเรียนขาดการท าทะเบียนคุมการใช้แหล่งเรียนรู้  และบันทึกร่องรอยการใช้สื่อ  ท าให้มีแหล่งข้อมูลไม่มี
ระบบ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนสมบัติของโรงเรียน ท าให้สมบัติต่างๆของ
โรงเรียนถูกท าลายและขาดการดูแลรักษา มีอาคารเรียนเพียงพอ  ท าให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
และเพียงพอแก่การให้บริการ  มีการให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ด้านบุคลากร  : M1 
     บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ท าการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  ครูสอนตรงตามวิชาเอก ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ครูและบุคลากรขาดขวัญก าลังใจ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน 
4.  ด้านการเงิน : M2 
     โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน  เช่น การจัดผ้าป่า  เป็นการส่งเสริมด้านเงินทุนให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีรายได้จากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนและเงินระดมทรัพยากรอย่าง
เพียงพอแก่การบริหารจัดการ  การใช้จ่ายเงินตามโครงการไม่คล่องตัว ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
5.  ด้านสื่อ/วัสดุ  อุปกรณ์  : M3 
1.วัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและไม่ทันสมัย ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดโปรเจคเตอร์   โรงเรียนเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดของ
กลุ่มสาระ ท าให้ผู้เรียนไม่มีข้อมูลในการแสวงหาความรู้ ห้องปฏิบัติการบางกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน  โรงเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ท าให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 
6.  การบริหารจัดการ  :  M4 
       มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้การประสานงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การตัดสินใจและปรับปรุงงาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนางาน  ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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 จากการท าSWOT ANALYSISพบว่า  ต าแหน่งไข่แดงตกในต าแหน่ง  CASH COWS  หมายถึง  

การบริหารจัดการภายในของโรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีอุปสรรคภายนอก โรงเรียนยังจ าเป็นต้อง
ชะลอตัวกลยุทธ์ที่ใช้จะเป็นการพัฒนาหรือชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินงานน้อย 
 


