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ค ำน ำ  
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดท าขึ้นมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสันทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานแผนงาน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จึงได้
จัดท ารายงานนี้ขึ้น  

ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าผู้ที่เก่ียวกับข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ วันนี้  
 
 
 
 
                                                                                   งานนโยบายและแผนงาน 
                                                                                     โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
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บทที ่1 

สภำพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐำนสถำนศึกษำ  
 

1. ควำมเป็นมำ  
1.1 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 40 ตั้งอยู่เลขท่ี 444 หมู่ที ่ 

4 ถนนชมฐีระเวช ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150 โทรศัพท์ 05676262 
โทรสาร 056761261  E – mail: surasvadee@hotmail.com    Website : http://www.cdw.ac.th        
Facebook : Chondaenwittayakom School  

การประกาศจัดตั้งโรงเรียน  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2512   และเปิดท า
การสอนเป็นครั้งแรก  โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนชนแดน”  มีนายประวิทย์   กาวิไล  นายอ าเภอชนแดน  ร่วมกับ
ศึกษาธิการอ าเภอชนแดน ชื่อนายวิรัตน์ อนันตวงศ์  เป็นผู้ด าเนินการ โดยได้อาศัย โรงฝึกงานของโรงเรียนบ้าน 
ชนแดน  (ชนนการวิทยาคาร)    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่เรียน   มีนายธูป ปั้นโฉม  
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่   และข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 3 ท่าน ท าหน้าที่สอน    มี
นักเรยีนทั้งหมด  10 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน 

   30 มิถุนายน 2512 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายจ านงค์ ทับจินดา  ครูโทโรงเรียนเพชรพิทยา 
คม ด ารงต าแหน่งครูใหญ่   และใช้ชื่อโรงเรียนว่า   "โรงเรียนชนแดน"  (ซึ่งในเวลาต่อมา วันที่  30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2527  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนชนแดนวิทยาคม” )  

  20 มิถุนายน 2513 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 141 ไร่ 48 ตารางวา  
(ตามข้อมูลราชพัสดุอ าเภอ) โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนและชาวตลาดชนแดนได้ร่วมกันจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียน และได้ สร้างอาคารเรียนแบบไม่ทั่วไป 2 ชั้น 1 หลัง จ านวน 4 ห้องเรียน และสร้างบ้านพักครู 2 หลัง  

15 พฤศจิกายน 2522  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายชัยวัฒน์   พ่ึงทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  และต่อมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึง พ.ศ. 2535  
ในปีการศึกษา 2533    กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง ชื่อโรงเรียน
ชนแดนวิทยาคม สาขาบ้านกกจั่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 29 คน         
โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกกจั่น 
ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ยุบสาขาดังกล่าวเนื่องจากขาดแคลนก าลังบุคลากรและ
งบประมาณ จึงให้นักเรียนที่เหลืออยู่ไปเรียนที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคมโดยตรง ปีการศึกษา  2541      โรงเรียน
ได้เข้าโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัสดุฝึก
ส าหรับการเรียนการสอนจากกรมสามัญศึกษา  และได้ปรับปรุงห้องให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดเป็นห้องวิทยบริการ      
( RESOURE CENTER ) ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียน คร ูอาจารย์และขยาย
สู่ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกรมสามัญศึกษาต่อไป  

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านระบบการศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกรมสามัญ
ศึกษา  โดยการติดตั้งของกองทัพภาคท่ี 3 และกองพันทหารสื่อสาร  จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ ์ โดยมอบโทรทัศน์
จ านวน 12  เครื่อง และจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณพร้อมติดตั้ง  จ านวน 6 ชุด  

ปีการศึกษา  2553  ได้รับจัดสรรอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เพ่ิมอีก 1 หลัง 
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ปีการศึกษา  2554 ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยการประสานงานของ         
คุณวารุณี   ธีระภัทรานนท์  ผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัว เพชรบูรณ์ ในนามของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ก่อสร้างอาคาร หอพระพุทธรูปและใช้ชื่อว่า ”วิหารภควาบารมี”    

ปีการศึกษา  2554     โรงเรยีนชนแดนวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น
ที่ 3  “ โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ” และได้รับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่  1  มีนาคม    
2556 ปัจจุบันโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดท าการสอนนับรวมถึง ปีพ.ศ. 2564   เป็นเวลา  52 ปี  

 

    ภำรกิจสถำนศึกษำ(Assigned mission) (ภำรกิจตำมกฎหมำย) 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  
คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาต้องตระหนักในภารกิจหลักโดยมุ่งก าหนดเป้าหมาย  วางแผน  
และด าเนินการสู่ความส าเร็จ  ซึ่งการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมด าเนินงานต้องค านึงถึงกฎหมาย นโยบาย  และ
ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา   

2.ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
 
     2.1 สัญลักษณ์ ปรัชญำ/คตธิรรม ค ำขวัญ  สีประจ ำโรงเรียน  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นรูปพระสุรัสวดี พระแม่เจ้าผู้อุปถัมภ์การศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรู้และความสดชื่นทั้งมวล พระ
วรกายขาวผ่อง พรหัตถ์ขวาประทานต ารา พระหัตถ์ซ้ายโปรยดอกไม ้ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือชลาลัย  

 
ปรัชญำ  

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
 

คติธรรม  
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สุวิชา  โน   ภวฺ  โหติ      ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  
 

ค ำขวัญ  
เรียนดี   มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  

 
 

สีประจ ำโรงเรียน 
 

 
 

 
สีเทา   หมายถึง สมอง  
สีแสด  หมายถึง คุณธรรมและความกล้า 
 

เอกลักษณ์ 
เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

 
อัตลักษณ์ 

ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
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2.2 แผนที่โรงเรียนชนแดนวิทยำคม  
 

แผนผัง/แผนที่  แสดงอำณำเขต/ที่ตั้ง ของโรงเรียน 
อำณำเขต  

ทิศเหนือ          จรดกับ บ้านนาดง หมู่ที่ 12 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศใต้              จรดกับ บ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที ่4 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศตะวันออก   จรดกับ เทศบาลต าบลชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศตะวันตก     จรดกับ บ้านคลองห้วยหลัว - บ้านนาดง หมู่ที่ 12 ต าบลชนแดน  
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กำรคมนำคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อยู่ห่างจากทางหลวง หมายเลข 113 (ถนนชมฐีระเวช) 
ระยะทาง 600 เมตร มีการคมนาคมในระยะทางระหว่างอ าเภอ/หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ระยะทาง 51 กิโลเมตร  
ที่ว่าการอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร  
เทศบาลต าบลชนแดน ระยะทาง 0.3 กิโลเมตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
โรงพยาบาลชนแดน ระยะทาง 2 กิโลเมตร  
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0.45 กิโลเมตร  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0. 5 กิโลเมตร 
การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอชนแดน ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 
 ลักษณะภูมิประเทศและสภำพภูมิอำกำศ  

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบที่สูงและเป็น ภูเขาเตี้ยๆ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก 
พ้ืนที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณนี้มีคลองส าคัญ คือ คลองบุษบง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศ
ใต้ของชุมชน คลองสายนี้เป็นแหล่งน้ าระบายน้ าที่ส าคัญของชุมชนด้วย  

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน สามารถจ าแนกลักษณะภูมิอากาศเป็น   3   ฤดูกาล ดังนี้  
- ฤดูร้อน    ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  
- ฤดูฝน     ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
เนื่องจากพ้ืนที่มีภูเขาโอบล้อม จึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ในช่วงฤดู

หนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดน าความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา  
 
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรปกครอง  

สภำพทำงสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ ท าให้มีประชากรจ านวนมาก และประกอบด้วยหลากหลายภูมิภาค และวัฒนธรรมแต่ก็อยู่รวมกันอย่าง
สงบสุขประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเอ้ืออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรักถิ่นบ้านเกิด วิถีความเป็นอยู่
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตพ้ืนที่ จะมีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มญาติพ่ีน้อง มีความ
รักเคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม สืบทอดกันยาวนานจนถึงปัจจุบัน  

สภำพทำงเศรษฐกิจ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่   การท านา   การท าไร่   
การเลี้ยงสัตว์   และประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
กำรสำธำรณสุข 
 

 ในเขตบริการของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้ 
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โรงพยาบาลรัฐบาล      1 แห่ง 
    สถานีอนามัย( ทุกต าบล )         11 แห่ง 
    คลินิคทุกประเภท  5 แห่ง 

2.3 ข้อมูลนักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนชนแดนวิทยำคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
ตำรำงท่ี  1    แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล : 10 พ.ย. 64) 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  3 37 50 87 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  4 151 63 107 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  3 36 60 96 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 10 224 173 290 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  4 26 56 82 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  4 36 50 86 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  4 38 57 95 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 100 163 263 
รวมทั้งสิ้น  22 324 336 553 
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ตำรำงท่ี  2    แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วัน/เดือน/ 
ปีเกิด เร่ิมรับรำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ
(ย่อ) วิชำเอก โทรศัพท์ 

1 นายวุฒ ิ ศรีศรุตวงศ์ 1/11/04 3/10/26 ผอ. ช านาญการ
พิเศษ 

 

ปริญญาโท กศม. การบริหาร
การศึกษา 

086-2088686 
 

2 นายชนินทร์  วงศ์แก้ว   รองฯผอ. 
ช านาญการพิเศษ 

ปริญญาโท ศษม. การบริหาร
การศึกษา 

086-9880394 
 

3 นายก าเชาว ์ อารีรักษ์ 1/1/07 1/11/32 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี กศ.บ. คณิตศาสตร์ 081-4759998 
 

4 นางวัชราภรณ์  เช้ีอเจ็ดตน 27/11/05 23/6/32 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 089-4392103 
 

5 นายธวัชชัย  บุญชว่ย 24/6/13 4/10/37 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยี 
และสื่อสาร
การศึกษา 

089-6440067 
 

6 นายน าชยั  บุญแท่ง 23/9/14 18/5/38 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

087-5425619 
 

7 นายครรชิต  พรคุณารักษ ์ 13/11/16 18/5/41 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ศิลปศึกษา 086-2086599 
 

8 นางพรทิพย์  บุญช่วย 8/5/17 17/5/42 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 083-1666963 
 

9 นางอรุณี  ตั้งรัศมี 12/1/18 1/6/41 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 088-2939603 
 

10 นางสาวนิตญา  คงศรี 23/12/24 1/5/52 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

089-7072956 
 

11 นางสาวทัศนีย์  วจิิตรพัฒนะ 26/10/27 15/5/52 ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

087-3140524 
 

12 นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 12/12/03 6/5/25 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ศษ.บ. ภาษาไทย 081-0419051 
13 นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักดิ ์ 24/9/09 8/3/47 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี วท.บ. เทคโนโลยี 

การเกษตร 
086-1806227 

 
14 นางเกษรุ่ง  แหยมแกว้ 24/1/16 1/5/50 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. สังคมศึกษา 081-0474167 
15 นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 2/8/17 1/12/48 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ศศ.บ. อังกฤษธุรกจิ 095-3462264 
16 นางสาวชนกพร  วงราช 20/1/18 2/5/54 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 065-4750432 
17 นางสายสุณี  พรมอวบ 27/5/20 28/1/54 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาไทย 087-1908229 
18 นายธวัชชัย  พิลา 27/12/20  ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. คณิตศาสตร์ 082-6569795 
19 นางสุกัญญา สุมาลี 19/12/22 14/9/52 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. ฟิสิกส์ 062-4367585 
20 นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 29/7/23 1/11/49 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. ฟิสิกส์ 086-9250429 
21 นายปฐมพงษ์  รินศรี 15/6/24 13/11/52 ครู ช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
080-0328980 

 
22 นายชัยวัฒน์  มว่งดี 1/2/26 29/6/52 ครู ช านาญการ ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
080-1251988 

 
23 นางสาวกยิามนต์  บุตรตรีสาน 23/2/26 11/1/56 ครู ช านาญการ ปริญญาตร ี วท.บ. เคมี 089-4602197 
24 นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ ์ 30/12/33 12/5/57 ครู ช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา 

093-9538054 
 

25 นางสาวรินลดา  สูนไทยสง 28/5/26 1/11/54 ครู ปริญญาตร ี วท.บ. เคมี 090-6804107 



8 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วัน/เดือน/ 
ปีเกิด เร่ิมรับรำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ
(ย่อ) วิชำเอก โทรศัพท์ 

26 นายณัฐพล  สวนแกว้ 31/3/29 27/4/60 ครู ปริญญาตร ี ศศ.บ. ดนตรีสากล 093-2895143 
27 นายกฤษฎา  อินทับทิม 4/9/30 3/3/57 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
061-5378238 

 
28 นางสาวสุคนทิพย ์ แก้วกิตติ 1/1/32 15/11/55 ครู ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร์ 064-5297674 
29 นางกิตติยา  ธปูเทียนรัตน์ 28/12/33 28/11/57 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 082-8869467 
30 นายคมศิต  กองสี 29/7/34 6/1/60 ครู ปริญญาตร ี ศษ.บ. การสอน

ภาษาจีน 
095-0432420 

 
31 นางสาววิมลวรรณ  บุญฤทธิ ์ 11/1/38 1/10/61 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. สังคมศึกษา 093-1420681 
32 นางสาวอรวรรณ  ไชยเดช 26/6/37 27/12/62 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ค.บ. สังคมศึกษา 094-7548364 
33 นายสุชาติ  อ่ าโนนไพร 31/10/32 2/11/60 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี  สังคมศึกษา 080-5162307 
34 นายสามารถ  ยอเพ็ชร 25/12/35 9/10/61 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี กศ.บ. พลศึกษา 083-0176429 
35 นายธีรพงษ ์ มั่นศร ี 24/8/38 9/10/61 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี  ภาษาไทย 087-8487344 
36 นายภาณุพงษ์  วงษ์แหวน 19/7/39 1/11/62 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร์ 095-4967099 
37 นายพิทยา  สีสะบันงา 24/1/39 16/7/63 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี กศ.บ. พลศึกษา  

 
 

 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก   32 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      - คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
 
                   ก.  จ าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุ 

ปริญญา 
ต่ ากว่า 
อนุ ฯ 

รวม 

- 8 - 24 - - 32 
 

ข.  จ าแนกตามวิทยฐานะ 
ครูอัตราจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

5 - 1 7 13 11  
 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
    1.  มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล 
    2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี         สร้างนวัตกรรม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
    3.  เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 

 
ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce Profile) 
        โรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 47 คน  ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะได้ดังนี้ 

-7- 
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 
 

สายงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ จ า
นว

น 

วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ต่ า
กว

่า ป
.

ตร
 ี

ป.
ตร

 ี

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ค.
ศ.

1 

ค.
ศ.

2 

ค.
ศ.

3 

ค.
ศ.

 4
 

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา - - - - - - - - - - 
1.1 ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - - - - 1 - 

รวมฝ่ายบริหารสถานศกึษา 1 - - 1 - - - - 1 - 
ครูผู้สอน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 - 6 1 - - 3 3 1 - 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 - 2 2 - - 2 1 1 - 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 - 5 - - 1 1 2 1 - 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4 - 3 1 - - - 2 2 - 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 1 - 1 - - - - - 1 - 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 - 2 1 - 1 - 1 1 - 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 7 - 5 2 - - 3 1 3 - 

รวมครูประจ าการ 35 - 28 7 - 2 12 11 10 - 
ครูอัตราจ้าง 4 - 3 1 - - - - - - 
ครูอัตราจ้างต่างชาติ - - - - - - - - - - 
ครูพนกังานราชการ - - - - - - - - - - 

รวมครูอัตราจ้าง 7 - 6 1 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า        2 2 - - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 - - - - - - - - 

รวมลกูจ้าง 4 4 - - - - - - - - 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 47 4 34 9 - 2 12 11 11 - 

ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงสินทรัพย์ ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ประเภท แบบ ปีที่สร้ำง กำรได้มำของงบประมำณ 
1 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
2 อาคารเรยีน 212 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
3 อาคารอเนกประสงค ์ อาคารหอประชุม 100/27 2553 งบประมาณต้นสังกัด 
4 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
5 บ้านพักนักการภารโรง บ้านพักนักการภารโรง/32 2534 งบประมาณต้นสังกัด 
6 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ 49 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
7 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2521 การบริจาคหรือโรงเรียนท าเอง 
8 ถังเก็บน้ า แท็งก์น้ า 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
9 บ้านพักคร ู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 

10 อาคารเรยีน 
216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก,216 

ปรัปปรุง 46,216 
2516 งบประมาณต้นสังกัด 

11 อาคารอเนกประสงค ์
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 101 
ล./27,101ล/27(พิเศษ) 

2523 งบประมาณต้นสังกัด 

12 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
13 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2516 งบประมาณต้นสังกัด 

14 อาคารเรยีน 
216 ค..216 ล.ป,29,216 ก,,216 

ปรัปปรุง 46,216 
2525 งบประมาณต้นสังกัด 

15 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 
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16 อาคารเรยีน 
อาคารเรยีนแบบ 216 ล./41 

(หลังคาทรงไทย) 
2543 งบประมาณต้นสังกัด 

17 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 
18 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2544 งบประมาณต้นสังกัด 
19 อาคารเรยีน สปช.102/26 2523 งบประมาณต้นสังกัด 
20 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 
21 อาคารเรยีน สปช.102/26 2528 งบประมาณต้นสังกัด 
22 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2516 งบประมาณต้นสังกัด 
23 อาคารเรยีน สปช.102/26 2526 งบประมาณต้นสังกัด 
24 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 
25 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 
26 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
27 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 2559 งบประมาณต้นสังกัด 
28 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 

ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
   
กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirement)  
                 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ด าเนินงานบริหารจัดการภายใต้กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ 
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

สภาพแวดล้อม ข้อก าหนด/เกณฑ ์
 
 
ด้านการด าเนินงาน 

- พระราชบัญญตัิการศึกษา พระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
- มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผู้บริหาร  
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 
- ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
- ระเบียบโรงเรยีนชนแดนวิทยาคมว่าด้วยการปกครองนักเรยีน 

 
ด้านรับรองระบบงาน 

- ระเบียบการรับรองคุณภาพโดยส านักงานประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  
- ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ 
- การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ด้านการเงิน 
 

- ระเบียบการเงินและงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
- ระเบียบการพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี  
- ระเบียบเงินรายได้สถานศึกษาว่าด้วยการเงินและงบประมาณ  

ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย  

- ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานมอบหมายเป็นหน้าท่ีที่
คณะกรรมการฝา่ยบริหารงานท่ัวไปจะต้องประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการให้เกิดความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และมีความเหมาะสม 

ด้านสิทธิประโยชน์  - สวัสดิการข้าราชการกองทุน กบข.  
- ประกันสังคมกองทุนเลีย้งชีพลูกจ้างประจ า 

 

http://www.sonfree.com/detail_download.php?id=39
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis039.pdf
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ (คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 
 

ตำรำงท่ี  3    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1. นายเด่นณรงศ์  ธรรมมา ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายวีระเทพ    ภูยาธร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายศวุิเชษฐ์    ยี่ภู่ศร ี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นายศุภกฤต     ตั้งเมืองทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายบุญลือ      อดิสละ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. พ.ต.ท.สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นางไพรัตน์ พัฒนถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. นางสาวกัญญา พิทักษ์เงินดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นางเกตุมณี อินทร์น้อย ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  
10. พระครูสาทรพัชรเขต ผู้แทนองคก์รศาสนา  
11. นายรักษพล  ซิตูมปนู ผู้แทนองคก์รศาสนา  
12. นางอมรรัตน์  เสนานุช ผู้แทนผู้ปกครอง  
13. นางสาวสมทรง  เหมือนเนียม ผู้แทนศิษย์เก่า  
14. นายก าเชาว์  อารีรักษ์ ผู้แทนครู  
15. นายวุฒิ   ศรีศรุตวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
16. นายประมวน  ดวงตา    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลชนแดน 
17. นายปรัชญา  ประเสริฐผล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบล 

ชนแดน 
18. นางระวิวรรณ  จอมค า ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ข้าราชการบ านาญ 
 

 

 

 

 

 



12 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยธวัชชัย  บุญช่วย 

  
 คณะกรรมกำรบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ (แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร) 
แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

 

งานเลขานุการและ
ธุรการส านกังาน 

นางสาวชนกพร  วงราช 
 

งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานอนามัยโรงเรียน 
นางวัชราภรณ์ เช้ือเจ็ดตน 

 

งานโภชนาการ 
นายปฐมพงษ์  รินศร ี

 

งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
นายน าชัย  บุญแท่ง 

 

งานบริการและภาคี
เครือข่ายชุมชน

สัมพันธ ์
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

งานลูกจ้างประจ า 
นายน าชัย    บุญแท่ง 

 

งานก ากับ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

นางชนกพร  วงราช 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

 

งานวางแผนอัตราก าลัง  
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

 

งานจัดระบบและ 
การจัดท าทะเบยีนประวัต ิ
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

 

งานย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

นางอรุณี  ตั้งรัศมี 
 

งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นางมนสชิา วงษส์ทิธิ์ศกัดิ์ 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการ

ครูฯ  
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงชำณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานวิทยฐานะ 
นางมนสิชา   

 

งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณา

ความดีความชอบ 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางมนสิชา วงษ์สิทธิศักดิ ์
 

งานสวัสดิการ และ
บริการ 

นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 
 

งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจและยกยอ่ง 

เชิดชูเกียรต ิ
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

 

งานการเงินและบัญช ี
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นำงพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานควบคุมภายใน 
นางสุกัญญา  สุมาล ี

งานพัสดุและสินทรัพย ์
นางกิตติยา ธูปเทียนรัตน ์

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
นางสาวอรวรรณ  ไชยเดช 

งานนโยบายแผน 
นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 

 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนงบประมำณ 

 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานตรวจสอบภายใน 
นางอรุณี  ตั้งรัศมี 

 

งานยานพาหนะ 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

 

งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นายก าเชาว์  อารีรักษ ์

งานทะเบียน/
รับนักเรียน 

นางสาวกิยามนต ์ 

บตุรตรีสาน 

งานวัดผลและ
ประเมนิผล 

นางสาวสุคนทพิย ์

แกว้กิตต ิ

งานกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานห้องสมดุ 
นางสายสุณี  พรมอวบ 

 

งานแนะแนว 
นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 

 

งานพัฒนา
ระบบประกนั

คุณภาพ
การศกึษา 

นางสาวทศันีย ์ 
วจิติรพฒันะ 

งานระบบขอ้มูลนักเรียน
รายบุคคล 

นายกฤษฎา  อินทบัทิม 

งานกองทนุกู้ยืมเพื่อ
การศกึษา 

    นางสายสุณี พรมอวบ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

 

งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

นางสาวนิตญา  
คงศรี 

 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

งานปกครองส่งเสริมวินัย 
และพัฒนา 

พฤติกรรมนักเรียน 
นางสาวนิตญา  คงศร ี

งานประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมกิจกรรมสภา

นักเรียน 
นายครรชิต พรคุณารักษ ์

 
 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

นางสาวนิตญา   
คงศรี 

 
 

งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
นำงสำวนิตญำ  คงศรี 

 

งานกิจกรรม
โรงเรียน 

นายชัยวัฒน์  มว่งดี 
 

งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
นายณัฐพล  สวนแกว้ 

 
 

งานสารวัตรนักเรียน 
นายชัยวัฒน์  มว่งดี 

 

งาน To be Number 
One 

นางสาวนิตญา   
คงศรี 

 
 

 
งานส่งเสริมส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ 

นายก าเขาว ์ อารีรักษ์ 
 
 

 

งานขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
นายธวัชชัย  พิลา 

 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรงำน ICT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 
งำน ICT 

 

งานประชาสัมพันธ์และงาน ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานสารสนเทศและพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
นายกฤษฎา  อินทับทิม 

 
 

งำนบริหำรงำน ICT 
นำยธวัชชัย  บุญช่วย 

 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 
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คณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียน 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
นายธวัชชัย  บญุช่วย 

 1. งานวางแผนการบริหารงาน 
- นายธวัชชัย  บุญช่วย 
2. งานเลขานุการและธุรการส านักงาน 
- นางสาวชนกพร  วงราช 
3. งานก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักด์ิ 
4. งานสารสนเทศพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- นายกฤษฎา  อินทับทิม 
5. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
- นายน าชัย  บุญแท่ง 
6. งานโภชนาการ 
- นายปฐมพงษ์  รินศรี 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
- นางวัชราภรณ์  เชื้อเจ็ดตน 
8.งานบริการและภาคีเครือข่าย 
- นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
9.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
10 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
-นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
11. งานลูกจ้างประจ า 
- นายน าชัย  บุญแท่ง 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวนิตญา  คงศร ี

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำยก ำเชำว์  อำรักษ์ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
- นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
2. งานทะเบียนและรับนกัเรียน 
- นางสาวกิตยามนต์  บุตรีสาน 
3. งานวัดผลและประเมนิผล 
- นางสาวสุคนทิพย์  แก้วกิตติ 
4. งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
5. งานห้องสมุด 
- นางสายสุณี   พรมอวบ 
6. งานแนะแนว 
- นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 
7. งานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา 
- นาวงสายสุณี  พรมอวบ 
8.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ไทยและแหล่งเรียนรู ้
นางเกษรุ่ง แหยมแก้ว 
9. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
-นางสาวทัศนีย์  วิจิตรพัฒนะ 
10. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
- นายกฤษฏา  อินทับทิม 
 

1. งานนโยบายและแผน 
- นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 
2. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- นางกิตติยา  ธูปเทียนรัตน์ 
3. งานการเงินและการบัญชี 
- นางพรทิพย์  บุญช่วย 
4. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- นางสาวอรวรรณ  ไชยเดช 
5. งานตรวจสอบภายใน 
- นางอรุณี ต้ังรัศมี 
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
- นางพรทิพย์  บุญช่วย 
7. งานควบคุมภายใน 
- นางสุกัญญา  สุมาลี 
8. งานยานพาหนะ 
-นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ (ผอ.) 
9. งานทุนการศึกษา 
-นางสาววิมลวรรณ  บุญฤทธิ์ 

 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง สรรหา-บรรจุและ
แต่งต้ัง  
- นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว 
2. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- นางอรุณี ต้ังรัศมี 
3. งานจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ 
- นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว 
4. งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- นางอรุณี  ต้ังรัศมี 
5. งานวิทยฐานะ 
- นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักด์ิ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ความดีความชอบ 
-นางชาณัฐธนพร   สงวนสุข 
7. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
-นางชาณัฐธนพร   สงวนสุข 
8. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักด์ิ 
9. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-นางชาณัฐธนพร   สงวนสุข 
10. งานสวัสดิการ 
-นางชาณัฐธนพร   สงวนสุข 
 
 
 

1. งานวางแผนการบริหารงานกิจการนักเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศรี 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศรี 
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริม
กิจกรรมสภานักเรียน 
- นายครรชิต  พรคุณารักษ์ 
4. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
- นายณัฐพล  สวนแก้ว 
5. งานสารวัตรนักเรียน 
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
6. งานปกครองส่งเสริมวินัยและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศรี 
7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-นางสาวนิตญา  คงศรี 
8. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
โรงเรียนปลอดขยะ 
-นายก าเขาว์ อารีรักษ์ 
. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-นายธวัชชัย  พิลา 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยชนนิทร์  วงศ์แก้ว 

1. งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง สื่อ 
เทคโนโลย ี
    -นายธวัชชัย  บุญช่วย 
2. งานประชาสัมพันธ์และICT 
    -นายธวัชชัย  บุญช่วย 
3. งานสารสนเทศและพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- นายกฤษฎา  อินทับทิม 
 

กลุ่มบริหำรงำน  ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

 



 
 

2.5 ข้อมูลผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม  (สมศ.)  
 

ตำรำงท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก  
(คะแนน)  

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 10.00 9.78 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 10.00 9.34 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

10.00 8.91 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      คิด
สร้างสรรค ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

10.00 8.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 20.00 7.42 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ     
และเกิดประสิทธิผล 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 81.45 ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ผลงำนย้อนหลัง  3 ปี) 
3.1 งำนบริหำรวิชำกำร (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ) 

 

  โรงเรียนชนแดนวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้  ได้ด าเนินการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปรากฏผลดังนี้ 

3. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ผลงำนย้อนหลัง  3 ปี) 

3.1 งำนบริหำรวิชำกำร (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ) 
 

  โรงเรียนชนแดนวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้  ได้ด าเนินการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปรากฏผลดังนี้ 
 
ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.43 28.54 25.84 28.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.62 30.50 23.87 29.42 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.91 32.98 26.98 30.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560-2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (ONET)ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 
6  ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 37.44 31.49 22.39 19.63 25.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 38.91 33.78 25.39 21.48 27.04 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 
ทั้งหมด 

43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี๖ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 ลการ   อบร  บัชา  ัิ น   น าน  O-NET   การ  กษา      
ชั นมั ยม  กษา   ี   

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 งำนบริหำรงบประมำณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา/การบริหาร

งบประมาณ) 
3.2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน  
โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 บริหารงานพัสดุ  ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพ 
     3.3.3 จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม   
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 าษา  ย   ิ  า  ร์ วิ ยา า  ร์  าษาอ ัก ษ  ั  ม  กษา 

เ ร ียบเ ยีบ ลการ   อบร  ับชา  ิั น   น าน   การ  กษา          
ชั นมั ยม  กษา   ี   

ป การศึกษา     ป การศึกษา     ป การศึกษา     



 
 

บทที ่2 
ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรบริหำรสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564 

 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ให้สอดคล้องกับแผน

ระดบัที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) และแผน
ระดับท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2561-2565) นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 และตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก      ธรรมาภิ
บาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี การ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 10 วรรคสาม แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  

มาตรา 6 วรรคสาม หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

แผนระดับท่ี 1 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

1. ด้านความมั่นคง 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
แผนระดับท่ี 3 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

15 ป ีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 



 
 

3. นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2563 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
5. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2561 -2564) 
6. นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) (เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558-สิงหาคม พ .ศ.2573) 
8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
9. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพม. เพชรบูรณ์ 
10. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 
1. แผนระดับท่ี 1  ยุทธศำสตร์ชำติ 

1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก) 
1.1.1 เป้ำหมำย 
(1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
1.1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง 

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 

(1.1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(1.2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต 
สาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา ขนบธรรมเนียมและ 
ประเพณีอันดีงาม 

(1.3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนที่ดี 
งามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของ 
แต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

(1.4) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน โดยการพัฒนา 
ผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึง 
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

(1.5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(1.6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 



 
 

(1.7) กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็น 
คุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุน 
ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผูใ้หญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากร มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท า
ผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

(2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
(2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ

เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืน
ได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

(2.3) ช่วงวัยแรงงาน 
(2.4) ช่วงวัยผูสู้งอายุ 
(3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทย 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(3.1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ 

มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิด เพ่ือหาทาง
แก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน ความคิด/ 
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้ 



 
 
และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(3.2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”  
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู ้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด 
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู 
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

(3.3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21  มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

(3.4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ 
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาท ิการพัฒนา 
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน 
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพนอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การ
อ่านออก -เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 
รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

(3.5) กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และ 
กำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจ 
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของ 
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต 
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการ
ท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

(3.6) กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการ 



 
 
พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3.7) กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเน้นการ 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา 
สู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

(4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย อาทิ ภาษา ตรรกะและ 
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทย 
มีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 

(4.1) กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำสภำพแวดล้อม  
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้
ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญรวมทั้งมี
กลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย 

(4.2) กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่ 
เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการท างาน 
ที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ 
การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี 
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ 
เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการ
เปิดพื้นท่ีในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

(4.3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

(5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และ 
สังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่
ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมี
ทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 

(5.1) กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุข 
ภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง 
จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน 



 
 
อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
ในการด ารงชีวิต 

(5.2) กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ โดยผลักดันการสร้าง 
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

(5.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชน 
และภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 

(5.4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(5.5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
(6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร 

มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(6.1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(6.2) กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง 
บรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมี 
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(6.3) กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม 
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นท่ีแห่ง
การเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มี
พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

(6.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 

โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง 
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ 
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้าง 
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

(7.1) กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต 



 
 
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะ 
ในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ 
บุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอม 
จิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 

(7.2) กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำและ 
นันทนำกำร โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่าง 
ต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอ
โทษรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศทุกวัย 

(7.3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(7.4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ 

อุตสาหกรรมกีฬา 
 

1.1.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ทรัพยำกรมนุษย์ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนใน
การจัดการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอด
รับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษาและ
ส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง 
1.2.1 เป้ำหมำย 
(1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
(2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชน 
อยู่ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ 



 
 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

(1.1) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำม 
พร้อมตระหนักในเรื่องควำมม่ันคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน 
มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอ 
ภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความม่ันคงของชาติ 
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวย 
ความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผล 
เป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ 
ทหาร และหน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึง 
การดาเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่าง
ชัดเจน 

(1.2) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ เพ่ือให้ 
คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทยและชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ
อย่างสม่ าเสมอตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
นับถอืมาช้านานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะ
ช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข 
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของ
คนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 

(1.3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติ 
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
บริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบัน 



 
 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล 
ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเท่ียง
ธรรมมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มี
ความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 

(1.4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

(2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และปอ้งกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2.1) กำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการ 
แก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนา
บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัย
คุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน 
การค้ามนุษย์การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดการขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่าง
รวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ ที่ทาให้จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความมั่นคงรวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(2.2)กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ 
ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลาม
ต่อไปรวมทั้งปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความ
พร้อมในทุกด้าน ทัง้คน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้าน
การข่าวกรองเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงข้ันการลง
มือแก้ไขปัญหาความม่ันคงที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุก
ขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกาลังต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคง
อ่ืน ๆ ในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติการแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคงไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปตาม
เป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศท่ีก าหนดอย่างราบรื่น 

(2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 



 
 
ภาคใต้ 

(2.4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 

(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ 
มั่นคงของชาติ 

(3.1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม 
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

(3.3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี 
ประสิทธิภาพ 

(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(4.1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(4.2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
(4.3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

(5.1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

(5.2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
(5.3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
1.2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนในการจัด

การศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่
ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สรา้งเสริมความรักความสามัคคีความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่าง ๆ สู่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ
มั่นคง 
 

1.3 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
1.3.1 เป้ำหมำย 

(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
1.3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 



 
 

(1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
(1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(1.2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(1.3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(1.4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ 

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน 
(1.5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
(1.6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(1.7) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ 

โดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย 
ทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให้สามารถ 
ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการ 
ที่ไม่มีความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ 
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
ตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของ
คนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน 

(1.8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
(2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(2.1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2.2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
(2.3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
(2.4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง 

ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(2.5) สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นยา การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือ 
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงาน 
ของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของพ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่าย 



 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้เพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 

(2.6) การพัฒนากาลังแรงงานในพ้ืนที่ 
(3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 

(3.1) สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน 
การรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คน
วัยท างาน และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ 
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างชุมชน
เสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมท่ีร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้
คุณค่ากับการท าประโยชน์ร่วมกันเพ่ือส่วนรวม 

(3.2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3.3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา 

สังคมและภาคประชาชน 
(3.4) ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรีในกำรสร้ำงสรรค์ 

สังคม โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อ
เรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกัน
พัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทางาน ส่งเสริมการสร้าง
ประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการทางานเชิงเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้นาของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทาง
การเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 

(3.5) สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบท 
ของสังคมที่มีความหลากหลายมากข้ึนทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใน
กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของ
คนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 

(3.6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ 
สังคมยุคดิจิทัล 

(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
ตนเอง 

(4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ 



 
 
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(4.2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
(4.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
(4.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

1.3.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง 
สังคม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนในการจัด
การศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งหวังสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 
เสริมสร้างเสมอภาคทางเพศ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษาและส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1.4 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.1 เป้ำหมำย 

(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น 
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

1.4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความ
เสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคม
ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การ
บริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รกัษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร 
และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

(1.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1.2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด 
(1.3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
(1.4) รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุก 

ท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าส่งเสริมการฟื้นฟูระบบ
นิเวศปา่ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนทีป่่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกัน
ชน ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่
เกิดผลกระทบโดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าจะต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบ
นิเวศขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัว เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และมีการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและ



 
 
อุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมายสาหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ และปอ้งกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า
รวมถึงการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมือง
และชนบทเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่า โดยเน้น
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับปา่อย่างยั่งยืน การจัดท าแผนที่แนวเขต
พ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด การส่งเสริมการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปา่ชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุให้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1.5) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการ 
ผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการ
ผลิตวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดการสร้างการมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่าง
พอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและ
ผู้ผลิตการสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้
มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการ
ขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อย
มลพิษจากภาคการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ าโดย
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่
เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วย
การวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสา
นึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การบริโภคท่ียั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการเพ่ือรองรับการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่
เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและ
ภาคเอกชน 

(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(2.1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
(2.2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(2.3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข 

ทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
(2.4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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(3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(3.2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3.3) มุ่งเปา้สู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
(3.4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(4.1) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรมรวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(4.2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ 

บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(4.3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
(4.4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง 

สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง 
ยั่งยืน 

(4.5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(4.6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ 
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(5.1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ 

ประเทศ 
(5.2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(5.3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(5.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(5.5) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ 

ปริมาณคุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์ 



 
 
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

(6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ 
คุณภำพชีวิตท่ีดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(6.2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย 
สิ่งแวดล้อม 

(6.3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

(6.4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต 
ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

1.4.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนในการจัด
การศึกษาในกลุ่มประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการสร้างการมีจิตส านึกท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็น
ศูนย ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวสู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.5 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1.5.1 เป้ำหมำย 

(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
1.5.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(1) ภำครัฐท่ียึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร 
จัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 

(1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค 

(1.2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำงๆ ผ่ำนกำรน ำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ 
ภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้ 



 
 
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

(๒) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง 
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี 
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปา้หมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี 
โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกจิและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผล 
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

(2.2) ให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ใช้แผนแม่บท 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการ 
ในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่ 
การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือ 
ที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการ
พัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม 
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

(2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(2.3) ระบบติดตำมประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 

ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็น
การติดตามประเมินผลทั้งระบบ ต้ังแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และ
ระดับพ้ืนที่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการ
รายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(3.1) ภาครฐัมีขนาดที่เหมาะสม 
(3.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(3.3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
(4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึน และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(4.2) พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยมีการก าหนด 

นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลย ีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในกา ร 



 
 
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและ 
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้ 
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดแีละเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส ำนึก 
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย 
ภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มี
ระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท 
การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ 
มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

(5.1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(5.2) บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพื่อประชำชน มีคุณธรรม และมี 

กำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ 
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและ 
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาค 
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความ 
รับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทาง
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 

(6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน 
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับโดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ 
ให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ 
ภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6.1) ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 

(6.2) บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 



 
 
พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

(6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

(6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 
บูรณาการ 

(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลง 
(7.2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
(7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
(8.1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(8.2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน 

ของการค้นหาความจริง 
(8.3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(8.4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(8.5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

1.5.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนการบริหารจัดการที่
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และส่งผลต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

2.1.1 ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก) 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ 



 
 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการ 

พัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา 

(1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน 

(2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

(3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน 
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 

(4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม 
เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนช่วงวยัเรียนและวัยรุ่นให้
มีความพร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 

2.1.2 ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้(หลัก) 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการ 

พัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 เต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุปัญญา 



 
 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำ หรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

4 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ 
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การ
ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการ
เรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ใน
หลากหลายมิติทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การ
พัฒนาประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่
ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 มี
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่
ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต 
มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ
สามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถ
ก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่
ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

(2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
ได้แก่ (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “คร ูคณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพโดย
เน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ



 
 
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(3) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอนการบริหารจัดการ
โรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน(3) ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่
เน้นสายอาชีพมากข้ึน มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมี
ชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่า
การวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการ บูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

(4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

(5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่
ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
ส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม



 
 
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน 
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ แ ละมีแนวทางทบทวน
และปรับปรุงให้แม่นยามากข้ึนเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษาและสาหรับ
ประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือน
บ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นการบรรลุ 

เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชน
แดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21  

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 

และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย
ศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี 
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการ 
มีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

(2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสม 
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษ 
ได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 

 

2.1.3 ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดน

วิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและใจเป็นพ้ืนฐานความ
พร้อมในการเรียนรู้ 



 
 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการพัฒนา

สื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

(4) ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือลด
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการ
มีสุขภาพดีสูงขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถปอ้งกันและลดโรคที่สามารถปูองกันได้ 
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรม 

ส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้าและทาง 
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ 
พ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 

(3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
อนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้าน
สุขภาพ เพ่ือการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมี
กิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของโรงเรียนและของนักเรียน 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ เฝ้าระวัง



 
 
โรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม 
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง 
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ 
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ 
เวชศาสตร์ปูองกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้ม 
และโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุม 
และปูองกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือสร้างความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึนแก่ผู้เรียน 
 

2.1.4 ประเด็น (1) ควำมม่ันคง 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดน

วิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชด าริ 
และภัยคุกความรูปแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา 
ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญ ประการหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ 
ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนา โดยมีแนวทางการดาเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับ
พระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (2) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (3) การปฏิรูป
ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (4) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่างๆของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (5) การสร้างองค์
ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (6) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงิน



 
 
บริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (7) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการ
บังคับใช้กฎหมาย (8) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนขององค์กรที่เก่ียวข้อง (9) การ
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ และ (10) การ
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อม
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจ 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-

ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (1) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศใช้การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การ
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพฒันาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึง
การสกัดก้ันสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (2) การสกัดก้ันการนาเข้า
ส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้น
ตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (3) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดย
มุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละ ละเลย ทุจริต หรือเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทาง
การเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ ยาเสพติด ภายในประเทศ (4) 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนา
ทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลาย
โครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ตามแนวพระราชด าร ิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์
แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยา
ในทางท่ีผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้
เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสมโดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัวโรงเรียน 
และชุมชน และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตราย หรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและให้การ
บ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 



 
 

(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา
ด้านความม่ันคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตีทางไซ
เบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทัง้อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ก าหนดแนวความคิด
มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม(2) 
จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์
(3) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (4) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรายงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปูองโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ(6) 
พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (7) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงาน (8) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ (9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ (3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้น
การวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้งให้มกีารบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่าง
แท้จริง โดยมีแนวคิดการดาเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ (2) การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ (3) การเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (4) 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (5) 
การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน (6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7) 
การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ (8) การพัฒนา
กลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
และ (9) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลในทุกมิติ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา 
ประเทศ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อสร้างความรู้ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) แก่ผู้เรียน 
 

2.1.5 ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถี

ชีวิต และ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 



 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการ

ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้าใจนักกีฬามีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม
การพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย การ
เล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพ่ิมเติม ให้มีความเพียงพอ 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชน การพัฒนาในการร่วมลงทุน ร่วม
ให้ใช้พืน้ที่ หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้เรียนให้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 

 

2.1.6 ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 

ในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ 
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนชน
แดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ 
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียน

การสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 
ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 
 

(5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิต
อาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มีจิต
สาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงานในการสร้าง
เสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะ
ที่ไม่หวังผลประโยชน์ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ 
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ของผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 

2.1.7 ประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัย
แรงงาน วัยสูงอายุ)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ 
และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วง
ปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จา
เป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา คร ูหลักสูตรและกระบวนการสอน 
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 



 
 

(3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่างๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย การ
น าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจ สีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม 
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

2.1.8 ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชน และประสิทธิภำพภำครัฐ 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้ำหมำยที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยี 

มาประยุกต์ใช้ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การพัฒนาบริการประชาชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(3) ปรับวิธีการทางานจาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น“การให้บริการที่ให้

ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้
มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมดเชื่อมโยงและบูรณา
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง



 
 
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทัน
สถานการณ์ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือ

ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเปา้หมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ ความเร่งด่วน
ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกันเพื่อให้เกิด การพัฒนาในทุกๆ 
มิติอย่างยั่งยืน 

(5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อน
เริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม 
ประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจ า 
รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจการบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้ง
ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน



 
 
เดียวกนัและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลย ีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการ
จัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ 
ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การระบบ
การบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบ
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน 
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ หลักระบบ
คุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก 
การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลาย
ระดับ 
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึก



 
 
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

(3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้
บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการคุ้มครองและปกปูองบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการท างาน 
 

2.1.9 ประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนชนแดน

วิทยาคม เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนักในค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 



 
 

(1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท า
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย 

(2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

(4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตโดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน 
และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

(5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสร้างมาตรฐานที่
โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ ดุลพินิจ ของผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัว 



 
 
และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและม่ันใจให้กับ ผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยของแผนย่อย : 
(1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
(2) คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  เป็นแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความตระหนักในค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

 

2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
 

2.2.1 ด้ำนกำรศึกษำ 
(1) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูป (3) กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 3.1 : กำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยรวม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาคใน โอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นาไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถของ คน
ไทยได้อย่างยั่งยืน 

 

กิจกรรม ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ 
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตามศักยภาพ 

เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับ 
โอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 

วิธีกำร 
1. จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) 

ระดับประถมศึกษา-ม.ต้น สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2/2561 
2. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) 

4 กลุ่ม(กลุ่ม ยากจนพิเศษ/กลุ่มยากจน) ระดับอนุบาล-ม.ปลาย/ปวช. สังกัด สพฐ. และ อปท.ปี การศึกษา 
1/2562 (15จังหวัด) 

3. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (ConditionalCash Transfer) 
ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล - ม.ปลาย สังกัด สพฐ.และ อปท. 77 จังหวัด 

4. จัดสรรเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) 
ให้แก่ นักเรียนยากจนและยากจน พิเศษระดับตั้งแต่อนุบาล- ม.ปลาย ทุกสังกัด 

5. ติดตามและประเมินผล การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไข (Monitoring and Evaluation) 
 

กิจกรรม ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำและสร้ำงครูรุ่นใหม่ส ำหรับพื้นที่ห่ำงไกล 
เป้ำหมำยวิธีกำร 



 
 

1. สนับสนุนทุนการศึกษา(Scholarship) แก่นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.6/ปวส. ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

2. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่
ห่างไกลได้เรียนครู 

วิธีกำร 
1. นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/ม.6/ปวส. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสใน

การศึกษาต่อ ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลมีครูที่ตรงสายและมีศักยภาพอย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรม สนับสนุนให้เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและพัฒนำ
ทักษะอำชีพ 

เป้ำหมำยวิธีกำร 
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพไม่

น้อยกว่า 100,000 คนต่อปี 
วิธีกำร 
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ค้นหาและช่วยเหลือเด็ก

เยาวชนนอก ระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
เป้ำหมำยวิธีกำร 
ครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียนด้อยโอกาสหนาแน่นและครูนอกระบบได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
วิธีกำร 
พัฒนาครูทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน และมีพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการ 
 

กิจกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรเชิงระบบเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้ต่อเนื่องที่มุ่งสนับสนุนการส ารวจและฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

แบบต่อเนื่องที่ส าคัญต่อการประเมินและพัฒนามาตรการส่งเสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
คนไทย 

วิธีกำร 
1. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก 
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อใช้ 
ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 



 
 

2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อสร้ำงสังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักการเสมอภาค (Equity based Budgeting) และการผลิตพัฒนาครูต้นแบบ 
วิธีกำร 
1. วิจัยส ารวจสถานะความเหลื่อมล้าและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัด(School Readiness, 

Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS) 
2. วิจัยพัฒนาและประเมินชุด สวัสดิการและค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(Benefit Package and Unit Cost) 
3. โครงการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลสถานะความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไทย

แบบต่อเนื่อง (Longitudinal Database) 
 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 3.2 : กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษและบุคคลที่
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 

เป้ำหมำยรวม 
บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา

อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 
 

กิจกรรม พัฒนำระบบคัดกรองบุคคลพิกำรบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำม
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 

เป้ำหมำยกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
ผู้เรียน 

วิธีกำร 
1. จัดระบบและกลไกคัดกรองบุคคลพิการและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
2. จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับให้มี กลไกการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
3. พัฒนาเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีมาตรฐาน 
4. พัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน คร ูและผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยในสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
5. ด าเนินการคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพร่องและวัดแวว ความสามารถและช่วยเหลือตั้งแต่ ป.1 

 

กิจกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษและบุคคลที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 

เป้ำหมำยวิธีกำร 
มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถ

พิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ิมขึ้น 
วิธีกำร 



 
 

1. ก าหนดมาตรการจูงใจ เพ่ือให้เกิดการผลิตนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรการทางภาษี 
2. ใช้มาตรการจูงใจและส่งเสริมภาคเอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องผลิตนวัตกรรม เพ่ือให้ต้นทุน

ราคาไม่สูงและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 
 

กิจกรรม พัฒนำกำรเรียนกำรสอนบุคคลพิกำรบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษและผู้ท่ีมีควำม
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษอย่ำงมีระบบและมำตรฐำน 

เป้ำหมำยวิธีกำร 
การเรียนการสอนบุคคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็น

พิเศษเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมาตรฐาน 
วิธีกำร 
1. ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านระบบการคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
2. มีกระบวนการบริหารจัดการในการวินิจฉัย ส่งต่อและช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ 
3. บรรจุนักจิตวิทยาโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 
4. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษท่ีครอบคลุมทั้งกลุ่มพิการ กลุ่มผู้มีความสามารถ

พิเศษและกลุ่มท่ีมีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
5. จัดท าหลักสูตรเฉพาะ และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ให้ตอบสนอง 

ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 3.3 : กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ห่ำงไกล หรือในสถำนศึกษำที่
ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 

เป้ำหมำยรวม 
1. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการ

จัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. คร ูบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นที่

เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลาบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือ
ห่างไกล 

3. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ 
 

กิจกรรม สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงให้สำมำรถ
เข้ำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 

เป้ำหมำย ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 

วิธีกำร 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี เช่น digital platform การใช้สื่อสาร

ทางไกล 
2. พัฒนา อบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
(2) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูป (5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง 



 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 5.1 : กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 

เป้ำหมำยรวม 
การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถกากับดูแลและอ านวยการให้ครู 

ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม

หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
วิธีกำร 
1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจจากการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การน าความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพนัธ์ การท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 

2. พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ( PLC:Professional 
Learning Community) 

3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลอ านวยการ
และให้ค าแนะนาหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไป
จัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 

กิจกรรม สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อตัวอย่ำงรำยวิชำเพิ่มเติม และกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
1. จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจาก

ผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือนาไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้ 
2. สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร ความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
วิธีกำร 



 
 

1. จัดท าชุดการสอนส าหรับครู (Teaching Package) ซึ่งเป็นการรวบรวมสื่อการสอนอย่างมีระบบ
ครบวงจรมีความสมบูรณ์เพ่ือให้ครูน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายในชุดการสอนจะมีสื่อและข้อ
แนะนาในการใช้สื่อนั้นๆ กับวิธีการสอนอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมที่จะให้ครูนาไปใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยาก 

2. จัดท าชุดการเรียน (Learning Package) เป็นชุดส าหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็น
บทเรียนส าเร็จรูป มีสื่อการสอนหลายประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. จัดท าตัวอย่าง “รายวิชาเพ่ิมเติม” และ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ให้สถานศึกษาน าไปใช้ หรือ
ปรับปรุงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมหรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง 

4. จัดท าระบบรวบรวมรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ และจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Digital Resource) และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media เป็นตัวอย่างให้ครูและ
ผู้บริหารนาไปศึกษา 
 

กิจกรรม จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์การเรียนรู้ 
วิธีกำร 
1. สรรหา และก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท าหน้าที่คัดเลือกประเมิน 

จัดระบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
การเรียนรู้ 

2. พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กิจกรรม กำรนิเทศติดตำมประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะเป็นระยะ 
เป้ำหมำยวิธีกำร 
ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่น 

ตอบสนองความต้องการและสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
วิธีกำร 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และการนาไปใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์ และ 

จัดทาเป็นข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
2. ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบทุกระดับการศึกษาทั้งด้านเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการ 
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 

ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 6.2 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้ำหมำยรวม 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
 

กิจกรรม จัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 

เป้ำหมำยกิจกรรม 



 
 

ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 

กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
วิธีกำร 
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
5. จัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6. ส่งเสริมกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา 
7. ประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน 
 

กิจกรรม จัดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

 

กิจกรรม จัดท ำข้อก ำหนดคุณภำพกำรศึกษำ ที่บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ ตำมควำมเหมำะสม 
ของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่ของสถำนศึกษำ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
เกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา 
 

กิจกรรม จัดให้มีระบบเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งในระบบกำรศึกษำเพื่อ
คุณวุฒิตำมระบบ และกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมและขยำยผลน ำไปปฏิบัติในวง
กว้ำง 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เชื่อมโยงกับ National Digital 

Learning Platform 
 

ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 5.3 : กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 
เป้ำหมำยรวม 



 
 

มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีแนวทางในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

กิจกรรม จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
1. การสอบ O-NET เป็นเครื่องมือติดตามคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มผู้สอบ 
2. แบบทดสอบท่ีสามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้อง 

(alignment) ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคาถามที่ใช้วัด 
วิธีกำร 
1. ปรับปรุงการทดสอบระดับชาติโดยใช้วิธีการสุ่มทดสอบในระดับสถานศึกษาและผู้เรียนและเป็น

การทดสอบเพ่ือมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
2. พัฒนาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้อง

ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคาถามที่ใช้วัด 
 

กิจกรรม จัดท ำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรในกำรจัดสรรโอกำสและกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำต่อและประกำศใช้ 

เป้ำหมำยกิจกรรม/วิธีกำร 
ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลายมีความเป็นธรรม เป็น

การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม 
วิธีกำร 
1. น าเสนอข้อมูลข้อดี ข้อเสียและวิเคราะห์ผลกระทบของระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน

ปัจจุบันในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1, ม.1, ม.4 และสถาบันอุดมศึกษา 
มารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้รองรับระบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 5.4 : กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 

เป้ำหมำยรวม 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 

กิจกรรม จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนกำรประกันคุณภำพ 
กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 



 
 

วิธีกำร 
ผลักดันและเร่งรัดให้ข้อก าหนดด้านคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือ

ประกาศให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันประเมินและรับรอง
คุณภาพ 

 

กิจกรรม ประกำศ/กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพของกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา 

เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของ
คร ู

วิธีกำร 
1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมจัดทาประกาศ/กฎกระทรวง เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าระบบการประกัน

คุณภาพและการประเมินคุณภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและไม่
สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติของครูเกินความจ าเป็น 

2. สื่อสาร สร้างความรู้เข้าใจให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ ศธจ. ผอ.สพป./  
สพม. และผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุน PLC เพ่ือใช้ผลประเมินในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

 

กิจกรรม จัดสรรงบประมำณ และมีระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยกิจกรรม/วิธีกำร 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

สาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
วิธีกำร 
1. ศึกษาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. การติดตามประเมินผลเพ่ือปรับและพัฒนาระบบการประกัน การประเมินและการรับรองคุณภาพ 

 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 5.5 : ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียนเป้ำหมำยรวม 

สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
กิจกรรม พัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีควำมทันสมัยและรวดเร็ว 

เพื่อให้ครูผู้เรียน และผู้ปกครองเข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหำฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
แอปพลิเคชั่นสาหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 



 
 

กิจกรรม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบกำรคุ้มครอง
ผู้เรียนในสถำนศึกษำ 

 

กิจกรรม จัดบริกำรกำรดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัยสุขภำพและสวัสดิภำพ
ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ 

 

กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพต่อเนื่องและย่ังยืน 
เป้ำหมำยกิจกรรม/วิธีกำร 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีกำร 
1. ก าหนดเรื่องการคุ้มครองผู้เรียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกัน

คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
2. ก าหนดเป็นสาระในหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ก าหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนาและการติดตามประเมินผล เรื่องการคุ้มครองผู้เรียน เป็นส่วน

หนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
4. ขับเคลื่อนและก ากับติดตามให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามระบบเพื่อพัฒนาและเสริมความ

เข้มแข็ง 
 

(3) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูป (6) กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 6.2 : พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

เป้ำหมำยรวม 
1. ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของชุมชนและพ้ืนที่ 
2. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัด 

การศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 

กิจกรรม ยกระดับคุณภำพผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรม 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

และความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่) 
วิธีกำร 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของ

ชุมชนและพ้ืนที่ 
1. วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. ออกแบบหลักสูตร และวิธีการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชน

และพ้ืนที่ 



 
 

3. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
4. สร้างกลไกความร่วมมือในพ้ืนที่ ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 
(4) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูป (7) กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วย

ระบบดิจิทัล 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 7.1 : กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

แห่งชำติ 
เป้ำหมำยรวม 
เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National DigitalLearning Platform) 

ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
เป้าหมายจ าเพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไปทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อการเรียนรู้
เดิมที่มีอยู่แล้ว 

2. เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และท่ัวถึง ตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย 
ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้า และนาแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่าง ๆ 

4. เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษอันเป็นการ
สร้างพลังให้กับผู้เรียน คร ูและโรงเรียน 

5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็นผู้อ านวยการ
เรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาลให้เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม ขยำยเครือข่ำยแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ผู้เรียน คร ูและคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และสื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมรวมทั้งได้รับการ
ชี้แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจจนสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

วิธีกำร 
1. สร้างรูปแบบการขยายผลโดยสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความร่วมมือจาก

ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมาร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน 



 
 

2. ติดตาม ประเมินผลทบทวน ปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการรับการ
เปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 7.2 : ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data forEducation) 

เป้ำหมำยรวม 
มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดท าข้อมูล

รายบุคคลของผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เก่ียวข้องใน
ทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
 

กิจกรรม จัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data In Education) 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 
2.2.2 ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรเมือง 
(1) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติท่ีดีและถูกต้องในทางการเมือง 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบและมีส านึกความ

เป็นพลเมือง 
กิจกรรม การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง การเมืองการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
กลยุทธ์ 1 ให้มีการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนหลักสูตร “การเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในทุกระดับชั้นให้เป็น 
หลักสูตรภาคบังคับเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครองหน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม การนาหลักธรรมค าสอนทางศาสนาทุกศาสนามาท าการฝึกอบรม
จิตใจและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นวิถีชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการศึกษาจะต้องขัดเกลา บ่มเพาะ
เยาวชนให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีความส านึกในความเป็น
พลเมืองคู่กับระเบียบวินัยหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเป็นพสกนิกรของพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น ให้
สถาบันทางการศึกษาจัดให้มีการทดสอบความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านระบบแบบสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) และแบบ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (GAT-PAT) รวมทั้งต้องพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น“โรงเรียนประชาธิปไตย” 

เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
1. จ านวน 1  หลักสูตรต่อปี 
2. ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อปี 
3. ระดับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ต่อปีของจ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 



 
 

กลยุทธ์ 4 สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยในระบบการศึกษาประกอบด้วยการ 
พัฒนาการเรียนรู้ใน 3 ระดับ คือ 1) การพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน 
2) การสร้างสื่อการเรียนการสอน และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทัศนศึกษาการจัดค่ายอบรมผู้นา 
เยาวชนประชาธิปไตย เป็นต้น ส่วนนอกระบบการศึกษา เช่น การสร้างวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย 
การสร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง เป็นต้น 

เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
1. อบรมอย่างน้อย 1 รุ่นต่อปี 
2. ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี 

 

กิจกรรม การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างสานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง 
กลยุทธ์ 2 จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกบัหน้าที่ ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบการ

เป็นพลเมืองที่ดีรวมทั้งให้เกิดการตื่นรู้ ตื่นตัวในความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 
เป้ำหมำยกลยุทธ์ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

2.2.3 ด้ำนที่ 9 ด้ำนสังคม 
(1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ปลดล็อคข้อจ ากัดต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และ 
โอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 
 

กิจกรรม การเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
เกิดแนวทางในการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภค 
วิธีกำร 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทและเป็นตัวแทน 

ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษาสิทธิต่าง ๆ 
2. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปท่ี 5 : กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้ และกำรส่งเสริม 

กิจกรรมทำงสังคม 
เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ใน

สังคมท่ีเป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 
 

กิจกรรม สร้างพลังจิตอาสา 
1.1. โครงการจิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” 
เป้ำหมำยโครงกำร 



 
 

คนไทยมีส านึกจิตอาสา และ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยได้รับการปลูกฝังผ่านการด ารงชีวิต
ประจาวัน อย่างสม่ าเสมอ 

วิธีกำร 
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้

เกิดข้ึนในทุกจังหวัด อย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเป็นวาระแห่งชาติ 
ขั้นตอน 
1. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพ่ือให้ ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชน

ของตนเอง 
2. จัดให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมโดยให้ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอาสา โดยสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
4. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง ทั้งระดับประเทศ จังหวัด 

อ าเภอ และต าบล โดยแยกภารกิจ ของจิตอาสาตามความสนใจและลักษณะ งานของแต่ละหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 

 

กิจกรรม สร้างพลังจิตอาสา 
1.2 โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม สุขภาวะ 
เป้ำหมำยโครงกำร 
เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมี ความร่วมมือในทุกระดับ (ระดับพื้นท่ี/จังหวัด/ประเทศ) เพ่ือเสริมสร้าง

สังคมสุขภาวะที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
วิธีกำร 
สนับสนุนให้เกิดการสานพลังความร่วมมือภาคี ที่หลากหลายแบบกลไกประชารัฐในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

ในการเสริมสร้างจิตสานึก พ่ึงตนเองของภาคประชาชน 
ขั้นตอน 
1. พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา ประชารัฐเพ่ือสังคมในทุกจังหวัด โดยจัดท าฐานข้อมูล

ประชาชนที่อยู่ในภาวะ ยากล าบาก เพ่ือเตรียมการส าหรับการ ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางสังคมโดยให้ ชุมชนเป็นฐานในการด าเนินการ 
3. พัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพ่ือสังคมใน ระดับจังหวัด 

 

กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
2.2 โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกลไกในการสร้างจิตส านึกความเป็น

พลเมืองดี มีความพอเพียงมีจิตสาธารณะ 
เป้ำหมำยโครงกำร 
จิตส านึกสาธารณะของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมผ่านกระบวนการ

กิจกรรมลูกเสือ 
วิธีกำร 
1. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 



 
 

2. ผลักดันให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ขั้นตอน 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบัน ชุมชนและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
2. พัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและครูผู้สอนด้านกิจกรรมลูกเสือ 
3. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและงบประมาณ 
4. ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือพัฒนากิจกรรมของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ 
 

กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
2.3 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา 

และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 
เป้ำหมำยโครงกำร 
1. สภาเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2. สภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีสาหรับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
วิธีกำร 
1. สนับสนุนการจัดตั้งตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นในระดับชุมชนและต าบล เพ่ือให้มีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ และบูรณาการกับกิจกรรมในชุมชนร่วมกับภาคีอ่ืน 
2. ยกระดับและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชน กับข้อมูลของกรมกิจการเด็กและ

เยาวชนของ พม. 
ขั้นตอน 
1. ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชน 7,775 แห่ง มีกิจกรรมส าคัญ อาทิ 1) ขยายเครือข่ายจิตอาสา 1 

สภา 1) กิจกรรมจิตอาสา 2) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ป้องกันทุจริต รักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลอดภัยบน
ท้องถนน และ 3) กิจกรรมกับผู้เสียเปรียบในสังคมและผู้ด้อยโอกาส 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการปฏิบัติงานของสภาเด็กและเยาวชน 
 
2.2.4 ด้ำนที่ 6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
(1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
1. ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน 
ประเด็นย่อยที่ 1.1 ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก ำเนิดโดยสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดแยกและน ำกลับมำ

ใช้ประโยชน์ให้มำกที่สุด 
กิจกรรม สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะท่ีไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ โดย 



 
 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา ช่องทางการน าขยะมูลฝอย
ทุก ประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพ่ิมประเภท ขยะที่จะรับซื้อคืน 

(2) ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทรวมทั้งผนวกความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
วิธีกำร 
1. สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆทั่วประเทศโดย

สร้างแรงจูงใจบนหลักการ “เปลี่ยนขยะท่ีไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ดังนี้ 
- ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหาช่องทางการน าขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะ 

ขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าชุมชน สหกรณ์ ชุมชน ร้านสะดวก
ซ้ือ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพ่ิมประเภทขยะที่จะรับซื้อ 

- ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวก 
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

- จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยคลอบคลุม 
ทุกภูมิภาคเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภท รวมทั้งจัดท าปฏิทินการเก็บขยะแต่ละประเภท คู่มือ
การแยกประเภทแบบง่ายส าหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ
เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน 

3. ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินงบประมาณ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว 

4. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการคัด
แยกขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของเงินงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ 
 
2.2.5 ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้ำวสู่รัฐบำล
ดิจิทัล 

เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1. หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ( Digital Government Infrastructure) 

ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงบูรณา
การข้อมูลและระบบดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันได้โดยง่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกันโดยมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย 
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Platform-as-a-Service) เช่น แพลตฟอร์ม 
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล แพลตฟอร์มการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์ม 
การชาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น 



 
 

2. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับ สามารถนาระบบดิจิทัลไปใช้ในการท างาน และการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูล การ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

3. มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ บัญชี
การเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 
ระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะรวมศูนย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็น
หน่วยงาน ภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดก็ได้ เพ่ือลดการลงทุน
ซ้ าซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 

4. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่
ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้สามารถลดขั้นตอนเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก ทั้งนี ้ก าหนดให้มีการบูรณาการข้อมูลใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีความส าคัญ  
จ าเป็นระดับประเทศ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4.2 ข้อมูลรายสาขา เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

4.3 ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพยากรภาครัฐ เช่น ข้อมูลแผนและงบประมาณข้อมูล การ 
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น 

4.4 ข้อมูลระดับจังหวัด เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
ราชการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงำนที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

- พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
- พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงานเช่น งานสาร 

บรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 
เป้ำหมำยแผนงำน 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย การน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้งาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนงำนที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท ารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ดิจิทัลของหน่วยงาน

ภาครัฐจัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเฉพาะ
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือ 
ภารกิจของหน่วยงาน 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่นงานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณงานพัสดุ  
ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็นต้น 



 
 

เป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
1. หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ก าหนด และเชื่อมโยง 

ข้อมูลกับหน่วยงานภาคนอกได้ 
2. หนว่ยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในด้าน 

ต่าง ๆ 
แผนงำนที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชน

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ 

และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เป้ำหมำยแผนงำน 
บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล 

 
2.2.6 ด้ำนที่ 11 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 

เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้ง ให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วยกลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้าง
การรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม 1.9  สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจการทุจริต
และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชาติ 

เป้ำหมำยกิจกรรม  เยาวชนในสถานศึกษา 10 ล้านคน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯโดยเริ่มจาก
เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง 

กิจกรรม สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง 

เป้ำหมำยกลยุทธ์/กิจกรรม 
สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและ

เยาวชน 
 
(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้ำนกำรป้องปรำม (1) 

เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 



 
 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้ 
กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (MeritSystem) ได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กิจกรรม 1.1 ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
เพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต

ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างใน
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญากิจกรรม 

กิจกรรม 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้นความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะ ทางานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด)และซื่อตรง 
ต่อประชาชน 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณมีเหตุมีผล และมี

ภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพ่ือลดความโลภมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต 
กิจกรรม 2.4 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการ

ปอ้งกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานของ 
องค์การระหว่างประเทศมาใช้ 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
(1) การปอ้งกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับบริหารสูงสุด 
(2) การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ 
(3) มาตรการป้องกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้และเรียกรับสินบนต้องมีรายละเอียด

ที่ชัดเจน 
(4) ต้องน ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับหน่วยงาน 
(5) ต้องมีระบบบัญชีที่ดี 
(6) ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการ 

ปูองกันการรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจ
รัฐ) 

(7) ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทาผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย 
(8) ต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกนัการรับสินบนเป็นระยะ 



 
 

กิจกรรม 2.5 จัดท ากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของ
รัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่ 
(1) การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 
(2) การจัดระบบส ารวจและเฝ้าระวังปูองกันคอร์รัปชัน 
(3) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน(Hazard Report) 
(4) การประชุมป้องกันการคอร์รัปชันประจ าเดือน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นประธานในการ

ประชุม 
(5) การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรมส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน 
(6) ระบบการแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในหน่วยงาน 
กิจกรรม 2.6 ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. ก าหนดเป็นประจ าทุกปี หากไม่ผ่านการประเมิน 
ในเกณฑ์ 80% หัวหน้าส่วนราชการ อาจได้รับการพิจารณาย้าย ออกจากต าแหน่ง 

เป้ำหมำยกิจกรรม 
เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA  
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการ

เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรม 3.1 ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่

ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง 
กิจกรรม 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็น

ประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้ำหมำยกิจกรรม 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
(1) วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2.1) เป้ำหมำยรวม 



 
 

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

(2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
(3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 

สร้างสรรค ์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ 

พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และดา้นภาษาต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต 
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะ 
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า 

เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่และ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า  
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 



 
 

3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้ 
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี และมีการคัดกรอง 

พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คาปรึกษา ด้านสุขภาพจิต 
ที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย 
โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 

3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสม 
ตามกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มี

การเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์
การพัฒนาในพ้ืนที่ 
2.3.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

(1) วัตถุประสงค์ 
1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา

ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
(2.1) เป้ำหมำยรวม 
2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 

เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

(2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
(3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก 



 
 
จากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ 
แข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน 
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

2.3.3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
(1) วัตถุประสงค์ 
1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(2.1) เป้ำหมำยรวม 
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ

นิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ า
ส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

(3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะน้ าเสีย และ

ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิด การลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่
วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ
วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลักดัน



 
 
การออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการน าเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการ
ขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร จัดการขยะโดยใช้หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ ที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

2.3.4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
สู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 

(1) วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 

(2.1) เป้ำหมำยรวม 
2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

(2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
(3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการนาแนวทางพระราช ด าร ิ
ไปเผยแพร่ และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

2.3.5 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

(1) วัตถุประสงค์ 
1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา

การของภาคีการพัฒนา 
(2.1) เป้ำหมำยรวม 



 
 

2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับ
ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ 
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

(2.2.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
1.  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ

ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
(3.1) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมี
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 

3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา นัก
บริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริงรวมทั้งให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 

(2.2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
3. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

(3.2) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย 

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิง

บวก รวมทัง้คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสา
นึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการ
ทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

3.5.2 ป้องกันการทุจริต 



 
 

3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

2.3.6 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(1) วัตถุประสงค์ 
1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ เข้มแข็งของ ฐาน

การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

(2.1) เป้ำหมำยรวม 
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ

และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาด 
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ 
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 
สู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 
ภาคการผลิตและบริการ 

(2.2) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 
1.  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
(3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 

สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลย ี(Technology: 
T)วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรง 
บันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562-2565) 
(1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
(1.1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบายที่รองรับทุกนโยบายความม่ันคง 

แห่งชาติ 
(1.2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหา

และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
(1.3) ตัวช้ีวัด 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาค 



 
 
ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

(1.4) กลยุทธ์ 
(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถใน

การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ค่านิยมที่ดีงาม 
ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 

(2) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2.1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบายที่1 : เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2.2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
(2.3) ตัวช้ีวัด 
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2.4) กลยุทธ์ 
(2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง 

บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง 
หลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและต่างประเทศ  

(3) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(3.1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ 
นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
(3.2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
(3.3) ตัวช้ีวัด 
(1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(3.4) กลยุทธ์ 
(4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือ

ป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 



 
 

(4) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
(4.1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของ

ชาติจากภัยการทุจริต 
(4.2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของ

หน่วยงานภาครัฐ 
(4.3) ตัวช้ีวัด 
(1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
(4.4) กลยุทธ์ 
(1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต 

 
3.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ 

ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้ คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่า

เทียมและทัว่ถึง(Inclusive Education) 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม(All for Education) และยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030)ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 
20 ป ี

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และเรียนรู้

ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3) สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคม 
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง 

4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม4.0 



 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศำสตร์ ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้ำหมำย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว

ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

เป้ำหมำย 
1. กาลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 



 
 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 



 
 

3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้ำหมำย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พ้ืนที่ 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 

12(พ.ศ.2561 -2564) 



 
 

จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2561 - 
2564) มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ 

ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ 
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 



 
 

11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี 
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน

การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



 
 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่คุรุ

สภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการ

จัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูทีส่อนคละชั้นและครู

ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร

พัฒนำประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิม

จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ 
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให ้
การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญา

ตรี 
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับการพัฒนา

เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 



 
 

1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล 

2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด

ชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็ก
พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา 
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี

ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ 

ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพเป็น 
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและ 

เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย 
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 



 
 

6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
3.6 นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หลักกำรตำม

นโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ 
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงก าหนดนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ 
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้ง 
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชือ่มั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 



 
 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็น

ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ 
ผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง อาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม ประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศนูย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คร ูและสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 



 
 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที่ใช้ภาษาอย่าง 
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษา 
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการเรียนการ 

สอนด้วนเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ 

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม ให้สามารถอาชีพ และ 

สร้างรายได้ 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี 

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงานโดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ 

การปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง 

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรบัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง

มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 
ข้อตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน 
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม 
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี 
ความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ 
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน 
ในเชิงพ้ืนที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ี 
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้ด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน (ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 

3.7 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) (เดือนกันยำยน 
พ.ศ. 2558-สิงหำคม พ.ศ. 2573) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระการพัฒนา 
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น า เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของโลก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้

1. ขจัดความยากจน 
SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 

2. ขจัดความหิวโหย 
“ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” 

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
“รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ” 



 
 

4. การศึกษาที่เท่าเทียม 
“รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน” 
5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
“บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง” 
6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
“รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน” 
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
“รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย” 
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
“ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า” 
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น อุตสาหกรรมอย่าง

ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม” 
10. ลดความเหลื่อมล้ า 
“ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ”  
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
“ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
“รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” 
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
“ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ” 
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
“อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
“ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน” 
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
“ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
“สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
เป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(MillenniumDevelopment Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใน
รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง 
ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ 
กพย. ได้แก่ 



 
 

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการ 

แต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี ้กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค ์โดยมี 2 
เป้าประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส าคัญ 30 ล าดับแรก ได้แก่ 

เป้ำประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี 
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

เป้ำประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก 
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

3.8 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 



 
 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถหลักท่ีจาเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก ด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่1-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่มี

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.9 มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  



 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ 
 

3.10. นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด ของ สพม. เพชรบูรณ์ 
นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ 
หน่วยงานที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการทักษะ

วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 



 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ 

ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ครมูีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบำย/จุดเน้น/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
นโยบำยที่ 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งาน

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณงานบริหาร

บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
ประเด็นกำรพิจำรณำ โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
ประเด็นกำรพิจำรณำ การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการ

จัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 
ประเด็นกำรพิจำรณำ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย
เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นกำรพิจำรณำ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย 

สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละ 80ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน 

คุณภาพการศึกษา 



 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการ

ตามมาตรฐาน สานักงานเขตพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ มี

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
นโยบำยที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ActiveLearning 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 คร ู1 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้” 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 

การจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ “1 คร ู1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที ่11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มา

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
นโยบำยที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภำพนักเรียนทุกระดับ 



 
 

จุดเน้นที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน

เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละ80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และ

เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ใน
แต่ละวิชาเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละ100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละ80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาที่ผ่าน 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละ 100ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที ่3 

ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 37 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 38 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital 

Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 39 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ

ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 40 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะด้าน Digital 

Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 

ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 41 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า

มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะ ที่จ าเป็นการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และมี
ความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 



 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะ พ้ืนฐานอาชีพและ
การมีงานท า 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มี

ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทามีความพร้อมในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมี

ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 45 ร้อยละ 100ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 46 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 47 ร้อยละ 100 โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความ

พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง 
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 

ตัวช้ีวัดที่ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจาก 
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 



 
 
 

กำรขับเคลือ่นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.เพชรบูรณ์ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
 
วิสัยทัศน์ ส ำน ำงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 “ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมภิบาล 
 
เป้ำประสงค์ 
 1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 4. บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 



 
 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 
กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการ
แข่งขัน 
 5. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 6. 1 ครู 1 นวัตกรรม 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน 
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน 
 10. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
 11. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 12. บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ี
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 



 
 
 4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 
 5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
 7. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 11. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 12. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 13. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 14. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 15. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 17. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้เรียน และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 19. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 21. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
 22. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 23. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ที่โดยมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 90 
 24. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
  



 
 

จากแนวคิดข้างต้น จึงน าไปสู่รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ดังภาพ 

            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีทักษะ 3R8C เป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่
จะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน รับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

 Reading สามารถอ่านออก 
 (W)Riting สามารถเขียนได้ 
 (A)Rithmatic มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม และภาวะ

ความเป็นผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่ากัน

สื่อ 



 
 

 Cross-Cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม 

 Computing and ICT Literacy มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
 Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

 
กระบวนกำรส ำคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ทุกฝ่ายที่ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้ำใจ 
 เรียนรู้เข้าใจ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการด าเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปัญหา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนโรงเรียน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนน าไปสู่การพัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ขั้นที่ 2 ใช้พื้นที่เป็นฐำน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และน ามาวางแผนร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล School Based Management 
:SBM และStudent Based Management : SBM มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ขั้นที่ 3 บูรณำกำรปฏิบัติ 
 จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติการใช้ลักษณะบูรณาการการท างานมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)ในการ
บริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมผ่านวีดีโอคอล มีการผสานแนวคิด/วิธีการเป็นองค์รวมท าน้อย
ได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยใช้หลักมีส่วนร่วม 
ขั้นที่ 4 จัดกำรสะท้อนผล 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการท างาน 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการท างานที่ดีข้ึน เกิดเป็นองค์ความรู้(Knowledge  Management) โดย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ขั้นที่ 5 กลไกยั่งยืน 
 น าผลการด าเนินงาน การปฏิบัติ สรุปรายงานผล น าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ และมีการ
สร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
  
 



 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.6 จดัระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  



 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

นโยบำยสถำนศึกษำ โรงเรียนชนแดนวิทยำคม 
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนทีจ่ะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ          เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ       คุณธรรมน าความรู้ คู่วินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“สร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิต จิตมีคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”  
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
             3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ มีความ 
เชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 
  4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
  5นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 



 
 
  6. โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  7. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
       กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
            กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
                กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
               กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดเน้นโรงเรียนชนแดนวิทยำคม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 



 
 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 9. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 10. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 11. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 12. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 13. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 14. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 15. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้เรียน และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 16. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 17. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 
นวัตกรรม (Innovation) กำรบริหำรงำน  MAKHAM โมเดล 
  M  Management   การบริหารจัดการ 
  A Attitude  ทัศนคติ 

 K Knowledgement  ความรู้  
  H Happiness  ความสุข 
  A Activity   กิจกรรม 
  M Morality  ศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ด าเนินงานหลัก 3 ระบบ  ด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA โดยใช้หลกัการ 
ท างานของ “MAKHAM Model”  ดังนี้ 
แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการบริหารงาน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้น M: Management หมายถึง การบริหารจัดการเป็นการท างานที่ต้องวางระบบการบริหาร
จัดการให้ชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในต าแหน่งต่าง ๆ ของการท างาน 

2. ขั้น A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้องค์กร   ไปสู่ความส าเร็จ 

3. ขั้น K: Knowledge หมายถึง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ได้ 

4. ขั้น H: Happiness หมายถึง การท างานทุกอย่างต้องท าด้วยความสุข และผลที่เกิดขึ้นต้องท าให้
เกิดความสุขแก่คนในองค์กร และนอกองค์กรด้วย 

5. ขั้น A: Activity หมายถึง กิจกรรมท างานต่าง ๆ ควรมีการก ากับ นิเทศและติดตามการท างาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. ขั้น  M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้                   
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน ใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 
 
  

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนภายใต้ MAKHAM Model 
 



 
 
ระบบงำนและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Work Systems and Core Competencies) 

     โรงเรียนชนแดนวิทยาคม วางระบบบริหารจัดการหลักๆไว้ 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารงานของ
“MAKHAM Model”เป็นนวัตกรรม เครื่องมือของการขับเคลื่อนขององค์กรไปสู่ภาพแห่งความส าเร็จ 
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันก าหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน เพ่ือให้มีความตระหนักในการ
รับผิดชอบร่วมกันและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 ข้อได้แก่  

1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ  
3. เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค่ำนิยม (Value) : ลูกพระสุรัสวดี  มุ่งท ำดีเพื่อสังคม 
  ซึ่งค่านิยมที่ได้มา เป็นสิ่งที่ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ยึดมั่นปฏิบัติกัน
มาตลอด ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระสุรัสวดี และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเสมอมา สิ่ง
เหล่านี้มีประจักษ์พยานจากการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม ชุมชนมากมาย เกือบทุกกิจกรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดมา โดยเฉพาะงานที่คณะครู 
นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด คือ    ได้รับความไว้วางใจในการเป็นแม่งาน
จัดกิจกรรมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2560 ถวายบายศรี ร้อยมาลัย ถวายหลวงพ่อทบ การแสดงชุด “กราบสวัสดิ์นมัสการหลวงพ่อทบ” 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนชนแดนวิทยาคมสู่สากล 
 



 
 

 
 

 

บทที่ 3 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 

 
 
กรอบวงเงินงบประมำณ 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เงินอุดหนุนรำยหัวและเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  จ านวน 
2,479,090  บาท     มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) โครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,487,454 บาท 
  2) โครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป 743,727 บาท 
  3) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารและบริหารสถานศึกษา 247,909 บาท 
  งบประมาณท้ังสิ้น   2,479,090    บาท  
 
ตำรำงท่ี 7  แสดงงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามกลยุทธ์ งบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัว 
ล าดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ 

1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็น
ฐานในการพัฒนา 

1,156,000 

2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 597,000 
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
130,000 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมา 
ภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 

478,090 

5 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

118,000 

รวมงบประมำณ 2,479,090 
 



 
 
 
 
 



 
 

ควำมเชื่อมโยงของกลยุทธ์/เป้ำประสงค์/โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564 

 

ตำรำงท่ี 8  แสดงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการบริหารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนางานการเงินและการบัญชี 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูพรทิพย์ 

-ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ ร้อยละ 98 
-ร้อยละของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป 
- ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให ้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษา 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ร้อยละ 98 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ 
 

512,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมยุร ี

ร้อยละ 92 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร์ 

40,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูชัยวัฒน์ 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ 

4. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 180,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูชัยวัฒน์ 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการบรหิารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน 10,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมยุร ี

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนทกุคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูวัชราภรณ์ 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีการบริหารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย ์ 50,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูกิตติยา 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภยั และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ 

320,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูน าชัย 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 98 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภยั และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

9. โครงการป้องกันและบ ารุงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 10,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมยุร ี

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภยั และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

10. โครงการโรงเรียนน่าอยู ่ 70,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมยุร ี
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีห้องสมุดบริการนักเรียน
และบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 

11. โครงการปรับปรุงห้องสมุด 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูสายสุณี 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

12. โครงการปรับปรุงห้องจริยธรรม 5,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

13. โครงการปรับปรุงห้องภูมิปัญญา 5,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

14. โครงการปรับปรุงห้องอาเซียน 5,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ 

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูหทัยทิพย ์
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

16. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารภาษา 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูหทัยทิพย ์

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการบรหิารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

17. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ สารบรรณ 30,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูชนกพร 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

18. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และE-
Classroom 

50,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูธวัชชัย 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีการบริหารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์ 50,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูธวัชชัย 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

ร้อยละ 91 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ 

20. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย 

50,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูธวัชชัย 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

-ร้อยละ 91 โรงเรียนมีการบริหารงานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ร้อยละ 91 โรงเรียนมีอาคารสถานที ่
สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภยั และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

21. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 50,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูธวัชชัย 

มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 
ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบเรียนรู ้และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดอุปุกรณ์
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCovid-19 ร้อย
ละ 100 
- ห้องเรียนมีความพร้อมเพื่อเตรียมการเรียน
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-
19 ได้อย่างปลอดภยั มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

22. จัดสภาพการเรียนการสอนสถานการณ์ 
โควิด-19 

50,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูมยุร ี
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพ 

11,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมนสิชา 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
- ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
(Mathematics Literacy) การรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
- นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 52 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผา่นมา 

24. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

20,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

25. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 30,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

26. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมยุร ี

ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 

27. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 376,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูก าเชาว ์
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา 
ปรับปรุง และบริหารหลกัสูตรสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียน และบริบทอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

    

มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
(Mathematics Literacy) การรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
- นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 52 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผา่นมา 

28. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

20,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูก าเชาว ์

-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
(Mathematics Literacy) การรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
- นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 52 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผา่นมา 

29. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 20,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

--ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีทกัษะสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดี- 
-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 95 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

30. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุข
ศึกษา 

50,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสุขศึกษา 

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาลมา
เป็นแนทางในการด าเนินชีวิตสู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 

31. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษา วันตรุษจีน 10,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูคมศิต 

มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 

32. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 10,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูคมศิต 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 
-ร้อยละ 61 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
(Mathematics Literacy) การรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
- นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 52 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผา่นมา 
-ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีนิสัยรกัการอ่าน 

33. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 15,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูชาณัฐธนพร 

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาลมา
เป็นแนทางในการด าเนินชีวิตสู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ในระดับดี
ขึ้นไป 

34. โครงการค่ายภาษาจีน 15,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูคมศิต 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ มี
ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู
มีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึด
นักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียน
เป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ในการใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่21 

-ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
-ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
-ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
-ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏบิัติงาน 

35. โครงการพัฒนาบุคลากร 130,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูชาณัฐธนพร 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 92 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

36. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 2,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีขอชาติและพลเมอืงโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

37. โครงการวันส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย ์ 30,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคม 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 98 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

38. โครงการวันส าคัญ ประเพณีนิยม 56,000 เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มสาระสังคมและงาน
กิจกรรมนักเรียน 

ร้อยละ 82 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

39. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวชิาการจัดสวน
ถาด/สวนแก้ว 

5,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูมนสิชา 

-ร้อยละ 95 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

40. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี 30,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูณัฐพล 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 92ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

41. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูครรชิต 

โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

42. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูธวัชชัย 

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

43. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ 15,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูครรชิต 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

44. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์ 20,000  ครูนิตญา 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

45. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
บูรณการงานกิจการนักเรียน  

30,000  ครูนิตญา 

โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

46. โครงการสถานศึกษาสีขาว 30,000  ครูณัฐพล 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความ
เป็นพลโลก 

-ร้อยละ 98 ของนักเรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีขอชาติและพลเมอืงโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
-ร้อยละ 92 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

47. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักศึกษาวิชา
ทหาร 

25,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูมยุร ี

-ร้อยละ 94 ของนักเรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีขอชาติและพลเมอืงโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
-ร้อยละ 94 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

48. เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร ี 30,000 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูปฐมพงษ์ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา 
ปรับปรุง และบริหารหลกัสูตรสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียน และบริบทอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

49. ทัศนศึกษา 181,450 เงินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มบริหานงานวิชาการ 

-ร้อยละ 92 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

50. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

10,640   
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ 

51. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูทัศนีย์ 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ 

52. โครงการพัฒนางานแนะแนว 80,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูหทัยทิพย ์

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ 

53. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 30,000 เงินอุดหนุนรายหัว ครูนิตญา 
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บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564 

 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. โครงกำรพัฒนำระบบงำน
ควบคุมภำยใน 
1. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2.การปฏิบัติงานควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มอุีปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 95 
2.การปฏิบัติงานควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการจัดท า
เล่มรายงาน ร้อยละ 90  

1. มอุีปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 96 
2.การปฏิบัติงานควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดท า
เล่มรายงาน ร้อยละ 90  

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ
ไป 3,000 

2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
2.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล
ให้มีความเหมาะสมต่อการปฐม
พยาบาล 
2.2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
พอเพียง 

2.1 ปรับปรุงพัฒนาห้อง
พยาบาลให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฐม
พยาบาล ร้อยละ 91 
2.2 มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พอเพียง มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 91 
 

2.1 ปรับปรุงพัฒนาห้อง
พยาบาลให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฐม
พยาบาล ร้อยละ 91.7 
2.2 มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พอเพียง มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
91.7 

 
 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 30,000 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
และงานสารบรรณ 
3.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
3.2 การปฏิบัติงานสารบรรณ
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

3.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 การปฏิบัติงานสาร
บรรณเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

3.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 การปฏิบัติงานสาร
บรรณเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

 
 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 30,000 

 



 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
4. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
4.1 การด าเนินงานเบิกจ่าย การ
ท าบัญชีมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส  
4.2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

 
1. การด าเนินงานเบิกจ่าย 
การท าบัญชีมีความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ร้อยละ 
90 ของความพึงพอใจ 
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ร้อยละ 90 

 
1. การด าเนินงานเบิกจ่าย 
การท าบัญชีมีความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ร้อยละ 
91.2 ของความพึงพอใจ 
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ร้อยละ 91.2 

 
ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 20,000 

5. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
5.1 มีแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานถาม
แผนปฏิบัติการ 
 
 
5.2 การปฏิบัติงานระบบแผนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-แผนปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ถามแผนปฏิบัติการ คิด
เป็นร้อยละ 92 
- มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 92 

 
-แผนปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ถามแผนปฏิบัติการ คิด
เป็นร้อยละ 92.7 
-มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 92.7 

 
 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 10,000 

6. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
6.1 มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
6.2 มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

6.1 มีทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ทะเบียนคุมการ
จัดซื้อจัดจ้าง รายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ คิดเป็นร้อยละ 80  
6.2 มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุและ
สินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 80  

6.1 มีทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ทะเบียนคุมการ
จัดซื้อจัดจ้าง รายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ คิดเป็นร้อยละ 92.8 
6.2 มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุและ
สินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 
92.8 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 50,000 

7. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
7.1 นักเรียนได้เรียนอาคารเรียนที่
มีความม่ันคง แข็งแรง สะอาด 
สะดวก มีความปลอดภัย 

7.1 นักเรียนได้เรียน
อาคารเรียนที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง สะอาด สะดวก มี
ความปลอดภัย  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

7.1 นักเรียนได้เรียน
อาคารเรียนที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง สะอาด สะดวก มี
ความปลอดภัย  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 320,000 



 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
7.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ใช้อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 

7.2 นักเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้อาคารเรียน 
และสภาพแวดล้อม คิด
เป็นร้อยละ 91 

7.2 นักเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้อาคารเรียน 
และสภาพแวดล้อม คิด
เป็นร้อยละ92 

 

8. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
8.1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ได้รับโอกาสในการแนะแนวศึกษา
ต่อ  
8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสถิติ
ข้อมูลทางการศึกษาต่อ 

 
1. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร้อยละ 80 ได้รับ
โอกาสในการแนะแนว
ศึกษาต่อ  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีสถิติข้อมูลทาง
การศึกษาต่อคิดเป็นร้อย
ละ 80 

 
1. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร้อยละ 90 ได้รับ
โอกาสในการแนะแนว
ศึกษาต่อ  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีสถิติข้อมูลทาง
การศึกษาต่อคิดเป็นร้อย
ละ 90 

 
ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 80,000 

9. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานโสต
ฯ 
9.1 มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อการให้บริการ 

1. มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
การให้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจ ดีมาก 

1. มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
การให้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจ ดีมาก 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 30,000 

10. โครงการพฒันาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
10.1 ห้องปฏิบัติการทางภาษามี
คุณภาพ มีความพร้อม ในการ
จัดการเรียนการสอน  

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
มีคุณภาพ มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการ
สอนมีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
มีคุณภาพ มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการ
สอนมีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
ไป 20,000 

11. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด 
11.1 ห้องสมุดมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง เหมาะสม สภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการให้บริการ 
 

ห้องสมุดมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง เหมาะสม 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
ให้บริการ มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 92 

ห้องสมุดมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง เหมาะสม 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
ให้บริการ มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 94 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
20,000 

12. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง
สังคม 
12.1 มีห้องจริยธรรม และห้อง
อาเซียนที่เหมาะสมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

มีห้องจริยธรรม และห้อง
อาเซียนที่เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีระดับความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
94 

มีห้องจริยธรรม และห้อง
อาเซียนที่เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีระดับความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
94 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
10,000 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
13. พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
13.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกห้อง ได้รับวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมี และมีการปรับปรุง
ห้องให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกห้อง 
ได้รับวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมี และมีการ
ปรับปรุงห้องให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 92 

1. ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกห้อง 
ได้รับวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมี และมีการ
ปรับปรุงห้องให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 
89.29 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
40,000 
บาท 

15. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนสถานการณ์การแพร่
ระบาด โควิด-19 
15.1 นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสCovid-19 
15.2 ห้องเรียนมีความพร้อมเพ่ือ
เตรียมการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-
19 ได้อย่างปลอดภัย  

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค และมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสCovid-19 ร้อยละ 
100 
2. ห้องเรียนมีความพร้อม
เพ่ือเตรียมการเรียนการ
สอน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด-19 ได้
อย่างปลอดภัย มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค และมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสCovid-19 ร้อยละ 
100 
2. ห้องเรียนมีความพร้อม
เพ่ือเตรียมการเรียนการ
สอน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด โควิด-19 ได้
อย่างปลอดภัย มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
92.9 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ 
126,000 

16. โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 
16.1. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่
มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ  
16.2. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนพึง
พอใจต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

1. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่มีการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ ร้อยละ 
93 
2.ร้อยละ 98 ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

1. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่มีการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ ร้อยละ 
93.7 
2.ร้อยละ 98 ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจ
ต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ 
512,000 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
16.3. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่
ให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

3. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ 93 

3. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ 93.7 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน และวันตรุษจีน 
1.1 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและการแสดงบนเวที
ต่างๆในเทศกาลวันส าคัญ 
1.2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางภาษาจีนสูงขึ้น 

1. ร้อยละ95 ของนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและการแสดงบน
เวทีต่างๆในเทศกาลวัน
ส าคัญ  
2. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาจีนสูงขึ้น 

1. ของนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและ
การแสดงบนเวทีต่างๆใน
เทศกาลวันส าคัญ คิดเป็น
ร้อยละ95 
2. ของนักเรียนมีความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาจีนสูงขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 95 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
10, 000 

2. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และวัน
คริสต์มาส 
2.1 นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวัน
คริสต์มาส 

ร้อยละ 80 นักเรียนให้
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
และวันคริสต์มาส 

ร้อยละ 80นักเรียนให้
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
และวันคริสต์มาส 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
15,000 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
3.1 ครูในกลุ่มสาระทุกคนมีงาน
ครบตามเป้าหมาย สามารถสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2. ครูทกคนในกลุ่มสาระได้รับ
การนิเทศการสอน 

ผู้สอนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระดับความพึงพอใจ ดี 

ผู้สอนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
20,000 



 
 
4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ 
4.1 มีวัสดุอุปกรณ์เอ้ืออ านวยต่อ
การท างาน 
4.2. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 
ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ 
4.3. ครูมีความรู้และใช้ระบบ
ด าเนินงานวิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 
4.4. ครูผู้สอนสามารถน า
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
มาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี  
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดีมาก  

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
251,000 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมี
คุณธรรมฯ(กิจการนักเรียน) 
5.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
5.2 นักเรียนน าความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน 
5.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้
หน้าที่ มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มี
ความเป็นประชาธิปไตย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 80 น า
ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ 
มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติ 

1. นักเรียนร้อยละ 82มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 82 น า
ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน 
3. นักเรียนร้อยละ 82 มี
ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ 
มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนร้อยละ 82รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติ 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
50,000 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
3.3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
3.4. ห้องเรียนคณิตศาสตร์ได้รับ
การปรับปรุงมีคุณภาพ 
3.5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 

   

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ 
4.1 มีวัสดุอุปกรณ์เอ้ืออ านวยต่อ
การท างาน 
4.2. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 
ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ 
4.3. ครูมีความรู้และใช้ระบบ
ด าเนินงานวิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 
4.4. ครูผู้สอนสามารถน า
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
มาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี  
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดีมาก  

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
251,000 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมี
คุณธรรมฯ(กิจการนักเรียน) 
5.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
5.2 นักเรียนน าความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชน 
5.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้
หน้าที่ มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติตนให้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 80 น า
ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ 
มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนร้อยละ 82มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 82 น า
ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชุมชน 
3. นักเรียนร้อยละ 82 มี
ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ 
มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
50,000 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มี
ความเป็นประชาธิปไตย 

4. นักเรียนร้อยละ 80 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความ
เป็นประชาธิปไตย 

4. นักเรียนร้อยละ 82รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เสียสละปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความ
เป็นประชาธิปไตย 

 

6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯ
สังคม 
6.1 พัฒนาการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ 
6.2. พัฒนาและจัดหาสื่อที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
6.3. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอน
ใช้เอง 
6.4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระสูงขึ้น 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
88 
 
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 90 
 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
55,000 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านนาฏศิลป์ 
7.1 นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนที่มีต่อ
นาฏศิลป์ 

นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนที่มีต่อ
นาฏศิลป์ 

นักเรียนร้อยละ 95 ไดร้ับ
การส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนที่มีต่อ
นาฏศิลป์ 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
30,000 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านดนตรี 
8.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนที่มีต่อ
วิชาดนตรี 
8.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
อ่ืน  
8.3 นักเรียนสามารถน าชื่อเสียงมา
สู่โรงเรียน ตนเอง และครอบครัว 

1. นักเรียนร้อยละ 95
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียน
ที่มีต่อวิชาดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น  
3. นักเรียนร้อยละ 95
สามารถน าชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน ตนเอง และ
ครอบครัว 

1. นักเรียนร้อยละ 95
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียน
ที่มีต่อวิชาดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น  
3. นักเรียนร้อยละ 95
สามารถน าชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน ตนเอง และ
ครอบครัว 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
43,000 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านทัศนศิลป์ 
9.1 ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 100 

ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 100 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
20,000 

10. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
10.1นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม มี
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มี
ความรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ มีความรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 92 

ไม่ได้ท ากิจกรรม เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาด ไวรัส Covid-19 

- 

11. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 
11.1 ห้องสะเต็มมีความพร้อม 
สะดวกต่อการเรียนรู้ 

ห้องสะเต็มมีความพร้อม 
สะดวกต่อการเรียนรู้ 
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดี 

ไม่ได้ท ากิจกรรม เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาด ไวรัส Covid-19 

- 

12. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
12.1 พัฒนาการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ 
12.2. พัฒนาและจัดหาสื่อที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
12.3. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการ
สอนใช้เอง 
12.4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระสูงขึ้น 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 90 
 
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 92 
 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
20,000 

13. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
13.1 กจิกรรมจัดหาวัสดุฝึกงาน 
คหกรรม 
1)  นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  

1. นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ในระดับดี 
2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกอย่างเพียงพอ โดยมี 

1. นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑ์ในระดับดีมาก  
2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกอย่างเพียงพอ โดยมี  

 
 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
5,000 

 



 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
2) นักเรียนมีวัสดุส าหรับฝึกอย่าง
เพียงพอ 
13.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกงาน
เกษตรกรรม 
1) นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
2) มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพียงพอ  
  
 
13.3 กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกงาน
อุตสาหกรรม 
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
2) มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพียงพอ  

คุณลักษณะตามเกณฑ์ใน
ระดับดี 
 
 
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
80  
2) มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
ร้อยละ 90 
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
80  
2) มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
ร้อยละ 90 

คุณลักษณะตามเกณฑ์ใน
ระดับดมีาก 
 
 
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
80 
2) มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
ร้อยละ 90 
1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
80  
2) มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
ร้อยละ 90 

 
 

ไมผ่่าน  
ใช้

งบประมาณ 
6,000 

 
 
 
 
 

ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
3,000 

14. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
14.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์    

 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   คิดเป็นร้อย
ละ 92 

 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   คิดเป็นร้อย
ละ 94 

 
ผ่าน  
ใช้

งบประมาณ 
10,000 

15. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
15.1 นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้
สิทธิและหน้าที่ความเป็น
ประชาธิปไตย 

นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้
สิทธิและหน้าที่ความเป็น
ประชาธิปไตย ร้อยละ 
100 

ไม่ได้ท ากิจกรรม เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาด ไวรัส Covid-19 

- 



 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. อบรม ประชุม สัมมนาผู้บริหาร 
คร ู
3.1 บุคลากรโรงเรียนชนแดน
วิทยาคมทุกคนได้รับความรู้และ
ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา 

 
 
ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนา 99 

 
 
ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนา 99 

 
ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
80,000 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. โครงการวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10 
1) นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรม
แสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรม
แสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
 
-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรม
แสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
ไม่ได้ด าเนินการเพราะ
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัส Covid -
19 

 
 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
20,000 

2. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
2.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
2,000 

3. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
3.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรม 

-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 98 

-นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียน ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 98 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
30,000 

 
 



 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
4. โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯสุข
ศึกษา 
4.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
4.2 มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพียงพอ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 70  
2. มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพียงพอ มี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 72  
2. มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพียงพอ มี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
30,000 

5. ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. นักเรียน บุคลากร น้อมน า
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
เกิดเป็นนิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคมยุค
ปัจจุบัน  
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน  

 
 
1. นักเรียน บุคลากร น้อม
น าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน เกิดเป็น
นิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคม
ยุคปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 
93 
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อ
แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเกณฑ์ 
ดีมาก 

 
 
1. นักเรียน บุคลากร น้อม
น าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน เกิดเป็น
นิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคม
ยุคปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 
93 
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อ
แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเกณฑ์ 
ดีมาก 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ 
50,000 

6. กิจกรรมวันไหว้ครู 
1. นักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. นักเรียนและครูปฏิบัติ
กิจกรรมไหว้ครู ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนและครูมีเจตคติ
ที่ดีและได้แสดงความ
กตัญญูต่อครู มีความพึง
พอใจในระดับ ดีมาก 

ไม่ได้ท ากิจกรรม เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาด ไวรัส Covid-19 

- 



 
 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ชุมชน และองค์กรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1) นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี ทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา 
2) สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี
และอบอุ่น 
3) นักเรียนรู้จักตนเอง 
4) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี 
ทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี 
ทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ 
50,000 

2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
1) ผู้ปกครองมีสวนร่วมใน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2)ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ส าหรับกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

-ผู้ปกครองมีสวนร่วมใน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม อยู่ในระดับ 
มาก 

-ผู้ปกครองมีสวนร่วมใน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน - 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

ผ่าน 
ใช้

งบประมาณ
6,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 
  คณะผู้จัดท ำ 

1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 1. นายวุฒิ     ศรีศรตุวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นายธวัชชัย  บุญช่วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       กรรการ 
 3. นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 4. นายก าเชาว์      อารีรักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
 5. นางสาวนิตญา    คงศรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการ 
 6. นายครรชิต    พรคุณารักษ์ หัวหน้าโครงการกิจกรรมพิเศษ       กรรมการ 
 7. นางพรทิพย์    บุญช่วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ      กรรมการและ
เลขานุการ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร หัวหน้างานนโยบายและแผน   หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นายคมศิต  กองศรี  คณะท างาน 
 3. นางสาวกิตติยา สะอาดใจ คณะท างาน 
 4. นางสาวอรวรรณ ไชยเดช  เลขานุการ   


