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ก 

 

ค าน า 

                   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการบริหารงานของ 

โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย มุ่งเน้น การ 

ร่วมกันคิด ร่วมกันท าสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบโดยเพื่อสนองนโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักส าคัญในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินการใน 6 

กลยุทธ์ ดังนี้  

                         กลยุทธท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

                         กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ    

                         กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                         กลยุทธท์ี่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ

ลด ความเหลื่อมล้ า 

                         กลยุทธท์ี่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                         กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

                  การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือ

ของ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

แก่ โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

บทน า  

ข้อมูลโรงเรียน 
ประวัติสถานศึกษา 

           โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ .ศ. 2470 ณ ศาลาวัดบ้านค าไฮ  

หรือวัดไทรทอง ผู้ก่อตั้งคือหลวงราษฎร์ธุรกิจ นายอ าเภอสมัยนั้น ต่อมาแยกเป็นเอกเทศในเนื้อที่  14 ไร่เศษ    

ชื่อโรงเรียนบ้านค าไฮประชาบ ารุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดท าการสอน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อปีพ.ศ.2518 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านค าไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบ ารุง   เปิด

ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7   

พ.ศ. 2525 หมู่บ้านสีฐานโอนไปสังกัดเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จึงโอนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน

เทศบาลบ้านสีฐาน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านค าไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบ ารุงเป็นโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง

ประชาบ ารุง จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2528  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   ได้เปิดรับนักเรียนตาบอดเรียนร่วม  จากมูลนิธิ

ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดมาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  จนถึงปี พ.ศ. 2535    กองการ ศึกษาพิเศษได้จัดส่งครู

การศึกษาพิเศษมาประจ าที่โรงเรียน และจัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนแรกของ

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าโครงการเรียนร่วม ของ

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จนถึงปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีหมู่บ้านในเขตบริการจ านวน 6 หมู่บ้าน คือบ้านค าไฮ หมู่ที่ 6,10 บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ 5,14   
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านไทรทอง หมู่ 23  และบ้านแก่นพะยอม  
 

ที่ตั้งโรงเรียน 

  ตั้งอยู่ที่  บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 

พ้ืนที่ทั้งหมด 3 แปลง 24 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561) แบ่งได้ดังนี้ 

          แปลงที่ 1 เนื้อท่ี  16  ไร่   1 งาน   26  ตารางวา    เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและสนามกีฬา 

          แปลงที่ 2  เนื้อท่ี    7  ไร่    1 งาน   44  ตารางวา เป็นสวนเกษตรของโรงเรียน  
 แปลงที่ 3  เนื้อท่ี    -   ไร่   3 งาน   22  ตารางวา    ใช้ปลูกสวนป่า  

            เบอรโ์ทรศัพท์  043 - 237762     โทรสาร -                                                        

   E-mail   :    pansakmoon@hotmail.com     
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ชื่อเต็มภาษาไทย  

                     โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  

ชื่อย่อภาษาไทย  

                      ค.บ.  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  

                      Khamhaihuathungprachabamrung School  

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  

                      K.B. 

ปรัชญา  

                      เศรษฐกิจพอเพียง 

ตราสัญลักษณ์ 
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โครงสร้างการบริหารและการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
ผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ฝ่ายบรหิารวิชาการ ฝ่ายบรหิารงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานบุคคล ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินงาน เกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนา สาระหลักสตูร
ท้องถิ่น 
 2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสตูรของสถานศกึษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
6. การวัดผล ประเมินผลและ ด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาใน
สถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง เรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในและระบบมาตรฐาน การศึกษา 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง 
งบประมาณเพื่อเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่
กรณ ี 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที ่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
4. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้ 
งบประมาณ  
5. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ 
ผลผลติจากงบประมาณ  
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ 
การศึกษา  
7. การปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่ไดร้บั
มอบหมาย เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
8. การบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
9. การวางแผนพัสด ุ 
10. การก าหนดรูปแบบรายการหรือ 
ลักษณะเฉพาะของ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง  
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการคร ุและ
บุคลากรทางการศึกษา  
3. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน  
5. การลาทุกประเภท  
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
8. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก จาก
ราชการไว้ก่อน 
 9. การรายงาน การด าเนินการทางวินัย และ
การลงโทษ  
10. การออกจากราชการ  
11. การจดัระบบและการจัดท าทะเบียน ประ
วัต 

1. การพัฒนาระบบและข้อมลูเครอืข่าย 
สารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครอืข่าย 
การศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัตงิาน  
7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
10. การจดัท าส ามะโนนักเรียน  
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือ เลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจดัการศึกษาในระบบ 
นอก ระบบ และตามอัธยาศยั  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
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ฝ่ายบรหิารวิชาการ ฝ่ายบรหิารงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงานบุคคล ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
12. การส่งเสรมิคณุธรรมให้มีความ เข้มแข็ง
ทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการ พัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและ องค์กรอื่น  
14. การส่งเสรมิและสนับสนุนงาน วิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจดัท าระเบยีบและแนวปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ใน
สถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ีเพื่อ
การศึกษา 

ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อ เสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือ
เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน แล้วแต่กรณ ี 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อ การจัดท าและการจดัหาพสัด ุ 
14. การจดัหาพัสดุ การควบคมุ ดแูล 
บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัด ุ 
15. การเบิกเงินจากคลัง 
16. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
จ่ายเงิน  
17. การน าเงินส่งคลัง  
18. การจดัท าบัญชีการเงิน  
19. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน  
20. การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

12. การจดัท าบัญชีรายชื่อและให ้ความเห็น
เกี่ยวกับการน าเสนอขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ 
13. การส่งเสรมิการประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  
14. การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
15. การส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
16. การส่งเสรมิวินัย คณุธรรมและ จริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครุและ บุคลากรทางการ
ศึกษา  
17. การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
18. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาการด าเนินการที่เกีย่วกับ การ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานการ
จัด การศึกษา ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นท่ี จัด
การศึกษา  
19. งานประสานกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจดัระบบการควบคมุภายใน
หน่วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมใน การลงโทษนักเรยีน 
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ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน  

                 พ้ืนที่ทั้งหมด 3 แปลง 24 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561) แบ่งได้ดังนี้ 

          แปลงที่ 1 เนื้อท่ี  16  ไร่   1 งาน   26  ตารางวา    เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและสนามกีฬา 

          แปลงที่ 2  เนื้อท่ี    7  ไร่    1 งาน   44  ตารางวา เป็นสวนเกษตรของโรงเรียน  
 แปลงที่ 3  เนื้อท่ี    -   ไร่   3 งาน   22  ตารางวา    ใช้ปลูกสวนป่า  

 

การคมนาคม  

          การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ 

ด้านหลัง โดยด้านหน้าของโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับถนนศรีจันทร์ เดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 

 

ที่ตั้งของโรงเรียน  

           โรงเรียนตั้งอยู่ที่  บ้านค าไฮ หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์ 40000 บริเวณโดยรอบ โรงเรียนจะเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยู่

โดยรอบ 

อาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ 

ที ่ ประเภท ล าดับที่ แบบ 
1 อาคารเรียน 1 1 อาคารอนุบาล 
2 อาคารเรียน 2 1 104/26 
3 อาคารเรียน 3 1 105/29 
4 อาคารเรียน  1 ป.1ก 
5 บ้านพักครู 1 องค์การฯ 
6 บ้านพักครู 1 องค์การฯ 
7 สนามกีฬา 1 สนามฟุตซอล 
8 สนามกีฬา 1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 
9 สนามเด็กเล่น 1 สนามเด็กเล่น 
10 รั้ว 1 รั้วคอนกรีต 
11 ถนน 1 ถนนคอนกรีต 
12 โรงอาหาร 1 312 
13 อเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 1 สปช.203/26 
14 ส้วมนักเรียนชาย 1 4 ที่/49 
15 ส้วมนักเรียนหญิง 1 4 ที่/49 
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ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้  

             โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ ดังนี้ คือ 

ที ่ รายาร จ านวน 
1 ห้องสมุด 1 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
4   

 

ขนาดของโรงเรียน  

           โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง มีนักเรียนในปีการศึกษา 

2564 จ านวน 354 คน 

 

ระบบสาธารณูปโภค 

           โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง เป็นโรงเรียนที่มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการบริโภค 

อุปโภค ของนักเรียน ครู - บุคลากร ระบบน้ า มีแหล่งน้ าที่น ามาใช้ในการบริโภค อุปโภค ของบุคลากร ครู – 

บุคลากร ดังนี้ 

           - มีระบบน้ าประปาส่วนภูมิภาค 

           - มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ   

           - มีโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย 043-237762 

           - มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จากผู้ให้บริการ 2 ค่าย คือ บริษัททรูคอเปอเรชั่น และ ทีโอที 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มีสนามกีฬา เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลานามัย และออกก าลังกาย 

ตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกก าลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้  

           1. สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม  

           2. สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม  

           3. สนามวอลเลย์บอล จ านวน 1 สนาม  

           4. สนามตะกร้อ จ านวน 1 สนาม 
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สภาพความพร้อมของบุคลากร 

              สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ 

ความสามารถในวิชาที่สอน แต่จ านวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง ในตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม

ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 64) 

ต าแหน่ง จ านวน รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 0 1 
คร ู 0 10 10 
ครูผู้ช่วย 0 2 2 
ครูอัตราจ้าง(บุคลากรวิทย์) 0 1 1 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 0 1 1 
นักการภารโรง 1 0 1 
รวม 2 14 16 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 

ต าแหน่ง จ านวน รวม 
ชาย หญิง 

ครูอัตราจ้าง(บุคลากรวิทย์) 0 1 1 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 0 1 1 
นักการภารโรง 1 0 1 
รวม 1 2 4 
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สภาพผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

         สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตาราง ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 35 34 69 2 

อนุบาล 2 22 36 58 2 

อนุบาล3 35 26 61 2 

รวมระดับอนุบาล 92 96 188 6 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 22 25 47 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 17 9 26 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 19 20 39 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 17 10 27 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 10 19 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 5 8 1 

รวมระดับประถมศึกษา 87 79 166 6 

รวมท้ังสิ้น 179 175 354 12 
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ส่วนที่ 2 

การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

           บทสรุปผู้บริหาร  
           โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 

รอบสี่ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงใน

ตารางรางสรุปผลได้ดังนี้ ด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการ ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง

ต่อไปนี้ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และแก้ไข เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

                      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ

แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้าน

ดังต่อไปนี้  

1. ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ไม่ น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความ 

ส าคัญกับการศึกษา ส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

2. ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหาสาระวิธีการ

เรียน การสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน  

4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น เน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 

สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 13  

5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ

การประกัน คุณภาพภายนอก  

6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี 

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  

ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ 

และเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความ

ช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา  

7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัด

การศึกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ  

8. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนา 

บุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

                 นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการ

พัฒนาของผู้น า ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้

ประเทศไทยเป็น ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการ

แผ่นดิน ดังนี้  

นโยบายหลัก 12 ด้าน  

         1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศ

และประชาชน ชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระ

บรมเดชานุภาพ ด้วย ความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด าเนินการดังนี้  

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 

ประเทศเพ่ือ ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

เวทีโลกเพ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

ให้ เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ 

ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรักความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานใน 

พระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 14 

1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ 

สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย์ทุก พระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขในบริบทของไทย  

           2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้ง

ป้องกัน และปราบปรามภัยคุกคามต่างๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอ านาจก าลังรบที่มี

ตัวตนและไม่ มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการ

ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความม่ันคง รวมทั้งพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการความ มั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วม

พัฒนาประเทศในด้าน ต่างๆ  

2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์

ให้ ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของ

ประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม 

“ประเทศไทยส าคัญ ที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

2.3 พัฒนาการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่

มี ธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพเป็น

คนดีมี คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหาร

ราชการ แผ่นดินเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  

2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล 

และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายา

เสพติด ในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้าง

ความ ปลอดภัยในพ้ืนที่  

2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิต 

และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดป้องกัน

เส้นทาง การน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้

ความรู้เยาวชนถึง ภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข                                     

           3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทาง

สังคมร่วมปลูกฝัง ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม

ไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และ

อยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ดังนี้  

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถ่ินที่มีอัตลักษณ์ และความหลากหลายผ่าน

ช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการ แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 15 สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยม

วัฒนธรรมไทยพัฒนาต่อยอดและสร้าง มูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม  

3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีมีท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพ 

กฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้ 
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สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจ

อย่างมี ธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ

และมีความ รับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแพร่หลักค 

าสอน ที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และ

พัฒนาสังคม ให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของพระพุทธเจ้า

และสามารถ น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ้านยอมรับและเคารพ

ใน ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมที่อยู่

ร่วมกัน โดย สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็น

สากลเพื่อเป็นส่วน หนึ่งของประชาคมโลก  

           4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  

4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน  

4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  

4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  

5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว  

5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค  

5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  

5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 16  



14 
 

7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

           8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส พัฒนาตามหลักศักยภาพ 

เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ ครอบครัว เพื่อส่งต่อการ

พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนรากฐานการให้ความช่วยเหลือที่ ค านึงถึงศักยภาพ

ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู 

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับ คุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษาและ 

ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริม

และ พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็น

ระบบ และมีทิศทางท่ีชัดเจน  

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษท่ี 21 

โดย ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้า

มามีส่วน ในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมี

ครูสมรรถนะ สูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง

แรงบันดาลใจ เปิด โลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับ

หลักการทางวิชาการ  

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง ในส่วนฐานความรู้และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่

สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่

สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงาน  

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและ

กลไก การร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้น

สูงให้ สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง

ครอบคลุมการ พัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ

ส าหรับผลิต ก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และ
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ขยายผลระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่

ใช้แรงงานเข้มข้น  

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูงสนับสนุนให้ธุรกิจชั้น

น า ในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการ 

เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้

เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ ความส าคัญกับการ

ดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 17 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ

ที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือ ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับ

ประเทศ  

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต

ของ ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุน

มนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุดดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

ระยะแรกจะให้ความส าคัญ กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้ง

ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ใน การแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดย

มุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ

ส่งเสริมความ ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและภาคเอกชน ในทุก

สาขาการผลิตและ บริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมให้

เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณา การการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับ

ระบบงาน วิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความ

เข้มแข็งของ ธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชน

ในการวิจัยและ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกัน

อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

สร้างนักวิจัย มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของประเทศ  
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8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  

8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก 

ระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่งละแห่ง พร้อมทั้ง

จัด ให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ

รับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่ จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ

ฐานข้อมูล เพ่ือการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การ สร้างสรรค์ท่ีเหมะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับ

เยาวชนที่ เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 18  

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุน

เพ่ือ ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาปรับเปลี่ยน

จัดสรร งบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบ

โรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และ การส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาใน

พ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มี ความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง

การศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง หนี้กองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีเหมาะสม  

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุก

ช่วง วัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด

และ ประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ

ด้านกีฬา ให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ

รองรับความ ต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ

ความต้องการของ ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดท่ี 

ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระ

วิชา และในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
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เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความ

สนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชน

เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของ

วิชาเรียนเพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกัน หรือ

เลือกเรียนเฉพาะ หลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้ง

ในด้านการศึกษาและ การด ารงชีวิต  

           9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

           10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

           11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

           12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมนโยบาย

เร่งด่วน 12 เรื่อง  

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 19  

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการ 

เรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ 

ภาษาตา่งประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา

โรงเรียน คุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์

ความรู้ของ สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้าง

นักวิจัยใหม่และนวัต กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ ออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบใน

เชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้าง ความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  
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8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า  

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

 วิสัยทัศน์  

             “ประเทศไทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง”  

              ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 

              1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  

1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกัน

และ แก้ไขปัญหาความมั่นคง  

1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  

1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

              2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  

              3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2563-2565 หน้า 20  

3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

              4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสหน้าทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น ก าลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
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4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือแผนพัฒนา 

การศึกษา พ.ศ. 2563-2565  

              5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจของประเทศ  

5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถ ของระบบนิเวศ  

5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

บน หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

              6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ ของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

วิสัยทัศน์  

           คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง 

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 แนวทางการพัฒนาตาม 

ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

              ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้  

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา และ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 21  
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              ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ                              

              ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

เป้าหมาย ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ 

มาตรฐาน  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ 

เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

              ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี

เป้าหมาย ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการ 

บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

              ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

เป้าหมาย ดังนี้ 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ  

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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              ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบ

ได้  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565  

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 

และ ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              มาตรฐานการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มี

จ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

              มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
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              มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม  

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้ 

มาตรฐาน  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 หน้า 23  

              มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

           1.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 

พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และ กฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน  

           -ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของการศึกษา  

           -มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ น าทางการพัฒนา  

           -ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน  

           -การกระจายของอบายมุขในชุมชนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมนักเรียน  

           -การใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน  
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           -ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองมีผลต่อความเสมอภาคด้านการเรียนและการพัฒนาการ

เรียนรู้ ของนักเรียน  

           -ครอบครัวที่ไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน  

           -การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

           2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

           การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย

โรงเรียน การบริการและผลผลิต ปริมาณและคุณภาพบุคคล ประสิทธิภาพทางการเงินกระบวนการปฏิบัติงาน 

และการ บริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งในการด าเนินงานของโรงเรียน  

           -มีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ  

           -จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียน             

           -บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถและมีจ านวนเพียงพอ  

           -มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นระบบและโปร่งใส  

           -มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน             

           -มีระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา  

           -มีการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการด าเนินงานของ

โรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565  

           -หน่วยงานต้นสังกัดมีกิจกรรมให้ครูต้องออกจากโรงเรียนมากเกินไปส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

           -ขาดการบริหารการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                        

           -การบริหารงานที่ยังขาดการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ  

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

           จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสามารถ

ประเมิน สภาพสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอ้ือต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ภายในยัง เป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยอาศัยความ

ร่วมมือของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการบริหารโรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและ

นโยบายที่ดี การ ให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขคือสภาพงบประมาณ

มีจ ากัด การจัดหาสื่อ และ อุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ
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ของนักเรียน รวมทั้งการใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้อง

เพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เช่นกัน 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มี

คุณธรรม ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัย” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)  

“ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่ดี” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)  

“โรงเรียนรักความเป็นไทย” 

พันธกิจ (Mission)  

           ข้อที่ 1 เร่งรัดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมี 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           ข้อที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สร้างคนเก่ง สร้างคนดีมีสุนทรียภาพ มี 

จิตสาธารณะรู้คุณค่ารักความเป็นไทยภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

           ข้อที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เอื้อต่อการจัด 

กระบวนการเรียนรู้  

           ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  

           ข้อที่ 5 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 

แสวงหาและระดมความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ (Goal)  

           ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คิด

เป็นร้อยละ 80  

           ข้อที่ 2 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยี เป็นคนเก่ง คนดี มีสุนทรียภาพ มีจิตสาธารณะรู้คุณค่ารักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา 

ไทย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย คิดเป็นร้อย 

ละ 80   

            ข้อที่ 3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เอื้อต่อการ จัด

กระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
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           ข้อที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 80  

           ข้อที่ 5 โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจากการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยหลัก ธรรมาภิ

บาลภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน คิดเป็น ร้อยละ 80            

 

กลยุทธ์ (Strategy)  

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

1.1 พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  

1.2 พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

1.3 พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1.4 พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสม เหตุผล  

1.5 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

1.6 พัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  

1.7 พัฒนาทักษะในการท างาน  

           กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา  

2.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ  

2.4 พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  

           กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.2 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน  

           กลยุทธ์ที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

4.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติจริงด้านการสร้างวินัยใฝ่ดี  

4.2 พัฒนาจิตใจให้ผู้เรียนส านึกรักในความเป็นไทย  

           กลยุทธ์ที่ 5 ด้านมาตรการส่งเสริม  

5.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

5.2 พัฒนาทักษะในการให้บริการชุมชนด้วยการเผยแพร่กิจกรรมภาษาอาเซียน 
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ส่วนที่ 4 

กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์
ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

1.1 พัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัย  
1.2 พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
1.3 พัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.4 พัฒนาทักษะการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสม 
เหตุผล  
1.5 พัฒนาทักษะที่จ 
าเป็นตามหลักสูตร  
1.6 พัฒนาทักษะการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน  
1.7 พัฒนาทักษะใน
การท างาน 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคง ของสถาบันหลัก
และการ ปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข 
2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้น 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และ ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนม ี
การบูรณาการ หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ 
ในการด าเนินชีวิต  
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
มีความรักในสถาบันหลักของ 
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข และต่อตา้นการ 
ทุจริตคอรร์ัปชั่น  
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนม ี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่าน 
หลักสตูรและกระบวนการ 
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง  
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ม ี
คุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึงระสงค์ตาม 
หลักสตูร และค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
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กลยุทธ์
ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 2  
ด้านการจดั
การศึกษา 

2.1 พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
2.2 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู ้ 
2.3 พัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
ให้บริการ 
 2.4 พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. เสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ในการพัฒนา ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ และมีทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสรมิสนับสนุน ผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบ ที่เหมาะสม 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความ เป็น
เลิศ สร้างขีด ความสามารถ
ในการ แข่งขัน 

1. ร้อยละ 100 ของคร ู
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
หลักสูตร ตามความจ าเป็น 
และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม  
2. จ านวนร้อยละของ
ผู้เรียน ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พื้นฐาน 
 (O-NET) มากกวา่ ร้อยละ 
55 ในแต่ละวิชา เพิ่มขึ้น
จากปกีารศึกษาที่ผ่าน มา  
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
มี ทักษะการคิดวิเคราะห ์
คิด แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
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กลยุทธ์
ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุง่หมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 3  
ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนร ู้ 

3.1 พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 
3.2 พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน ผู้น าท้องถิ่น 
ชุมชน 

1. พัฒนาครู และ บุคลากร
ทางการศึกษาให ้สามารถ
จัดการเรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพใน รูปแบบที่
หลากหลาย  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
วิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
และน าผลไปใช้ประโยชน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที ่
หลากหลาย  
2. ร้อยละ 100 ของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาม ี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

85 
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100 
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100 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
ด้านอัตลักษณ์
ของ
สถานศึกษา 

4.1 พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริง
ด้านการสร้างวินัยใฝด่ ี
4.2 พัฒนาจิตใจให้
ผู้เรยีนส านึกรักใน
ความเป็นไทย 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพ 2. 
ลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการ ศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของ 
ประชากรวยัเรียนภาค
บังคับ ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับ บริการทาง
การศึกษาอย่าง ทั่วถึง 
เสมอภาคและม ีคุณภาพ 
2. อัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนลดลงน้อยกวา่ 
0.02 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5  
ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

5.1 พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร  
5.2 พัฒนาทักษะใน
การให้บริการชุมชน
ด้วยการเผยแพร่
กิจกรรมภาษาอาเซยีน 

1. ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ100 ของ
นักเรียนมี จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมน้อมน าแนวคิด
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ ปฏิบัติ  
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี 
จิตส านึกความตระหนกั
และมี พฤติกรรมที่
แสดงออก ถึง คุณภาพชีวิต
เป็นมิตร กับ สิ่งแวดล้อม 
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100 
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ส่วนที่ 5  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ 

ระดบัปฐมวยั 
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ  

(ร้อยละ) 
2563 2564 2565 2566 

1. โครงการพัฒนา 
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างหลากหลาย
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา มีสุนทรียภาพ 

100 
 

 

100 
 

100  
 

100 
 

2. โครงการพัฒนา 
คุณภาพการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารและครูด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ตาม แนวนโยบาย
และวิทยาการสมัยใหม่แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มีระบบประกันคุณ ภาพภายในท าให้การจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นที่
ยอมรับของ ชุมชน 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

3. โครงการสร้าง
เสริม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกผู้เรียนได้รับความรู้อย่าง
หลากหลาย 

100 
95 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

4. โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
นิทานคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

5. โครงการ
ยกระดับ คุณภาพ
การศึกษา ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ 
เรียนปนเล่น เป็นเหตุเป็นผล ผู้เรียนมีความพร้อม
ที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

 

 

 

 

 



31 
 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ข้อมูล 

ปีฐาน 
เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ  

(ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 

1. โครงการสุขภาพ
ดีม ีสุนทรียภาพ 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
สร้างเสริมลักษณะนิสัย รักการออกก าลังกาย กิน
อาหารถูก สุขลักษณะ กิจกรรมชวนน้องกินผักให้
ความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง มนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์ดี มี สุนทรียภาพใน การ
สร้างผลงานศิลปะ 

85 
 
 

90 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

2.โครงการคนดีศรี 
ค าไฮ ฯ 

จัดกิจกรรมคนดีศรีค าไฮ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมผู้น้อย
เคารพผู้ใหญ่ สถานศึกษา พัฒนาโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด
สอดคล้อง กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 

65 
 

70 
 

75 
 

80 
 

3. โครงการพัฒนา 
ทักษะในการ
แสวงหา ความรู้
และพัฒนาตนเอง 

ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นระบบ
ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและจาก อินเตอร์เน็ต จาก
ห้องสมุด ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

4.โครงการส่งเสริม 
ทักษะการคิด 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ใช้แผนผังความคิด 
โครงงาน ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น ระบบด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล 

100  
 

100  
 

100  
 

100  
 

5.โครงการยกระดับ
ผล สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เข้าค่ายวิชาการ ติวเข้ม o-
net, NT ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มี
ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน การ
ทดสอบระดับชาติมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ 
ระดับประเทศ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ  

(ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 

6.โครงการส่งเสริม 
ทักษะการท างาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มฝึก
ทักษะอาชีพจากวิทยากรภายนอก แผนที่ความคิดและ
โครงงาน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ มีความสุขในการ
ท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

65 
 

70 
 

75 
 

80 
 

7.โครงการพัฒนา
และ ส่งเสริม
ศักยภาพ บุคลากร
ในสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง บุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ผู้บริหาร
พัฒนา กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

85 90 90 100 

8. โครงการสัมพันธ์ 
ชุมชน 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ร่วม
กิจกรรมกับชุมชน โรงเรียนได้รับ ความร่วมมืออย่างดี
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

85  
 
 

90  
 
 

95  
 
 

100  
 
 

9.โครงการพัฒนา 
หลักสูตร
กระบวนการ 
เรียนร 

จัดท าหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย รอบด้านตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจมีการ
นิเทศ ภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอผู้เรียนมี ประสบการณ์
ตรง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

85 
 

90 
 

95 
 

100 
 

10.โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง พื้นที่
บริเวณ สะอาด สวยงามร่มรื่น ผู้เรียนมีความสุขในการ
มาเรียน มั่นใจในความปลอดภัย ได้รับ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เต็มศักยภาพมีห้องสมุดที่เอ้ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย ตนเอง 

85 
 
 

90 
 
 

95 
 
 

100 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ  

(ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 

11.โครงการประกัน 
คุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดเป้าหมาย
และมาตรฐานสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ภาค
เรียนละ1 ครั้ง จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

65 
 

70 
 

75 
 

80 
 

12.โครงการสร้าง
สังคม แห่งการ
เรียนรู้ 

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
สังคมแห่งการ เรียนรู้ 

85 90 90 100 

13. โครงการ
พัฒนา ระบบดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน 

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประชุมผู้ปกครอง พูดคุยสนทนา แนะน าเบื้องต้น 
ติดต่อผู้ปกครองแก้ปัญหาเด็กติดเกม ไม่ท าการบ้าน 
จัดหารถรับ-ส่ง นักเรียน ปัญหาอื่นๆสามารถเรียนทัน
เพ่ือน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

85  
 
 

90  
 
 

95  
 
 

100  
 
 

14.โครงการ
ส่งเสริม และพัฒนา
ทักษะ พ้ืนฐานการ
ใช้ภาษาสู่ อาเซียน 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน 
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมบริการชุมชน
และสังคม 

85 
 

90 
 

95 
 

100 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง 

ที ่53 / ๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2566 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 121/259 สั่ง ณ วันที่ 20 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องมอบอ านาจการบังคับบัญชา  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้มีการบริหารงานและปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนสูงสุด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2564 - 2566 ดังนี้       
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
  1.1  นายสมรัตน์  หาชานนท์  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

1.2  พระครูปริยัติพัฒนวิธาน  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.3  นายบุญตาชัย  โพธิ์ศร ี  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
           1.4  นายจารุมุก  โสดาสร้อย  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.5  นางบุษบา ศรีคันธรักษ์  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.6  นายวีระศักดิ์  เลพล   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

1.7  นายพุทธา มณีโชติวงศ์  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.8  นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 1.9  นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการและ
เลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย  
 2.๑ นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน
กรรมการ 

2.2 นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 2.3 นางพรทิพา เรืองแหล่             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ
  2.4 นางสิริกานต์ ภาวะโคตร           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 กรรมการ 

2.5 นางสาวกุลนันท์   สิทธิ์จันทร์เสน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
2.6 นางบุษบา ศรีคันธรักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ      กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ก าหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการด าเนินงานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
และอ านวยการ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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  3. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบด้วย 
3.๑   นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.2   นางพรทิพา เรืองแหล่             ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.3   นางสิริกานต์ ภาวะโคตร           ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.4   นายมงคล  ญาติสังกัด  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.5   นางบุษบา ศรีคันธรักษ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.6   นางรัชฎาภรณ์  ณ เลย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.7   นางสาวณริดา  กิจเธาฐ์             คร ู    กรรมการ 
 
3.8   นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร     ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.9   นางสาวอรุณรัตน์  วรรณปะเก     ครผูู้ช่วย                     กรรมการ 
3.10 นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว     ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
3.11 นางสาวปิยาภรณ์  ประถมวงษ์   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.12 นางสาวสลักจิต   ดลประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
3.13 นางสาวสุทธิพร  ซิวจ าปา  ครอัูตราจ้าง               กรรมการ 
3.14 นางสาวกุลนันท์   สิทธิจ์ันทร์เสน ครู ช านาญการ   กรรมการและ 
                                                                                              เลขานุการ 
2.15 นางสาวนฤมล   สืบสาย             ครูผู้ช่วย               กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จะท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564-2566 ก าหนดรายละเอียดและองค์ประกอบของ
แผนให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  แก้ไข  ปรับปรุง ในสาระที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา  จัดท า
ร่างแผนและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นแก้ไขปรับปรุงจัดท า
แผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปประกาศใช้ต่อไป 
  ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
อย่างเต็มความสามารถ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
           สั่ง  ณ  วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3   
 
 
  
 (นายพันศักดิ ์มูลศรี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

 

 

 


