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ตอนท่ี 1 
บทน ำ 

 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  ท่ีต้ัง  383   หมู่ท่ี 5  ต าบลเขาพัง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัด                 
สุ ร าษฎร์ ธ านี  สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึกษามั ธยม ศึกษา  เ ขต  11 โ ทร  ๐ -๗๗๓๔ -๖๐๙๓                                       
โทรสาร  ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓    e-mail -  website   www.ratcha.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ เนื้อที่  ๕๓ ไร่  เขตพื้นท่ีบริการ  ต าบลเขาพัง  ต าบลพรุไทย  ต าบลพะแสง 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๘๓ หมู่ท่ี  ๕  ต าบลเขาพัง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๒๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓    มีพื้นท่ี ๕๓  ไร่ 

ปี พ.ศ.๒๕๒๗ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โครงการเขื่อนเช่ียวหลานได้สนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว              
โรงฝึกงาน  ห้องน้ าห้องส้วม  สนามฟุตบอล  สนามบาสเก็ตบอลและปรับปรุงบริเวณให้จนใช้ได้ในปัจจุบัน 

วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๓๐  โรงเรียนได้รับประกาศจัดต้ังโดยแยกจากการเป็นโรงเรียนสาขาให้ช่ือว่า     
“โรงเรียนเช่ียวหลานวิทยา”  และกรมสามัญศึกษาได้มีค าส่ังให้นายณรงค์  กองมณี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาง
สวรรค์วิทยามาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ได้อนุมัติวงเงินจัดสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ล   จ านวน  1  หลัง  เป็นเงิน 
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ี   ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๐  กรมสามัญศึกษา  โดยนายมารุต  บุญนาค  ได้ลงนามเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนใหม่ตามช่ือเขื่อนรัชชประภาเป็น “ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม” ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐  กรมสามัญ
ศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารช่ัวคราว  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรงและห้องน้ าห้องส้วมอย่างละ                
๑  หลัง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  ๑๐๘ ล  
บ้านพักครู  ๒  หลังและถังเก็บน้ าฝน  ฝ๓๓  จ านวน  ๑  ชุด 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๒  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารช่ัวคราว  ๑๐๔/๓๐  จ านวน  
๑  หลังเป็นอาคารโรงฝึกงาน 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๓  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๖/๓๐  จ านวน         
๑ หลัง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑๐๘ล  จ านวน               
๑  หลัง  บ้านพักภารโรง  จ านวน  ๑  หลัง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียนแบบ ๘  คน  จ านวน  
๒  หลัง 

ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหารส าหรับ  ๓๐๐  ท่ีนั่ง  
จ านวน  ๑  หลังเป็นเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐  บาท 
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ตรำโรงเรยีน สีประจ ำโรงเรียน ค ำขวญั ปรชัญำ 
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“ ระเบียบวินัย  ใฝ่ศึกษำ  พัฒนำชุมชน ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ สุวิชำโน  ภว  โหติ ” แปลว่ำ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำขวัญของโรงเรียน 
 

ปรัชญำของโรงเรียน 
 

ตรำโรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม 
 

สีประจ ำโรงเรยีน 
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ท ำเนียบผูบ้รหิำรโรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม 

๑.    นายโกวิทย์  นวลขาว  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ 
๒.    นายสุชาติ  หงส์ทอง  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ 
๓.    นายณรงค์  กองมณี  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔ 
๔.    นายจ าเนียร  เจริญสุข  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ 
๕.    นายบุญทิพย์  อักษรผอบ  ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๓ 
๖.    นายสุภักดิ์  มุขดาร์  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ 
๗.    นายประดิษฐ์  สวัสดี  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓ 
๘.    นายสุขโข  สาเรศ   ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - 2556 
9.    นายจีรศักดิ์  เดชเกิด  ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕6 - 2559 
10.  ว่าท่ี ร.อ. ภูพยงค์  คงชนะ  ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒5๕9 - 2563 
11.  นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์  ผู้อ านวยการ      พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

๑.  นายสุทธิ  เพ็งจันทร์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.  นายธวัชชัย  ใจกว้าง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
๓.  นางลัดดารัตน์  อุดมสุข  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๔.  นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ  กรรมการผู้แทนครู    
๕.  นางสาวจันทร์จิรา  วัญญา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า    
๖.  นางเพียงจันทร์  ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๗.  นายวิทยา  ถาพร   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘.  นายสมศักดิ์  เศวตกรด  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๙.  นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
  ๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
         ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์  โทรศัพท์ ๐81-4154062                      e-
mail : gege2546@gmail.com 
             วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   วิชาเอก การมัธยมศึกษา  (สาขาการสอนวิทยาศาสตร์)  
             ประกาศนีบัตรบัณฑิตศึกษา  การบริหารการศึกษา 
             ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   1  มิถุนายน  ๒๕63  จนถึงปัจจุบัน  
 
         ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  -   คน   
    มอบหมายให้ข้าราชการครูรักษาการ (กรณีผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้)       
จ านวน 1 คน  ดังนี้ 
    นางบุญเรียง  จันทัน ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   
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   ๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 
     ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน   189   คน 
     ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   186  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.๑ 2 29 16 45 22.5 

ม.๒ 2 25 24 49 24.5 

ม.๓ 1 12 17 29 29 

ม.๔ 2 19 18 37 แผนวิทย-์คณิต    19 คน 
แผนศิลป์ค านวณ  18 คน 

ม.๕ 2 3 9 12 แผนวิทย-์คณิต    7 คน 
แผนศิลป์ค านวณ  5 คน 

ม.๖ 2 4 10 14 แผนวิทย-์คณิต    4 คน 
แผนศิลป์ค านวณ  10 คน 

รวมทั้งหมด 11 92 94 186  
 

3)  อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2563 

          -  มีนักเรียนมาสมัครเรียนและย้ายเข้าใหม่ จ านวน  62  คน  
   นักเรียน ม.1  จ านวน  49 คน 
   นักเรียน ม.4  จ านวน  13 คน  

ปีกำรศึกษำ 2564 
          -  มีนักเรียนมาสมัครเรียนและย้ายเข้าใหม่ จ านวน  83  คน  
   นักเรียน ม.1  จ านวน  45 คน 
   นักเรียน ม.4  จ านวน  37 คน 
   ย้ายเข้ามาเรียน  จ านวน  1 คน (ม.3) 

4)  อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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   ๔.  ข้อมูลครูและบุคลำกร 
๔.๑  ครูประจ ำกำร / พนักงำนรำชกำร 

หมายเหตุ  ขาดอัตราก าลังตามเกณฑ์ กคศ.3 ต าแหน่ง  

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อำยุ 
อ ำ ยุ
รำชกำร 

ต ำ แห น่ ง /
วิทยฐำนะ 

วุ ฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 

1 นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์ 54 30 ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ช านาญการ 

กศ.ม. 
ป.บัณฑิต 

การมัธยมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 

2 นางบุญเรียง  จันทร์ทัน 49 14 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

3 นายมนัสพงษ์  บุญญะ 37 12 คร ู
ช านาญการ 

วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

4 นายชัยวัฒน์  ทีปะปาล 43 10 คร ู
ช านาญการ 

กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

5 นายภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ๔5 ๑1 คร ู
ช านาญการ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

6 นางสาวชญานิน  คมพจน์ 44 6 คร ู
ช านาญการ 

ค.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

7 นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ 31 6 คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

8 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นสั้น 35 4 คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

9 นายศุภชัย  ย้ิมแก้ว 28 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

10 นางสาวเบญญาภา  พุ่มทอง 26 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ /
ชีววิทยา 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

11 นางธัญธร  โกละกะ 35 1 ครูผู้ช่วย ศบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

12 นางสาวจิตอารีย์ 
คล้ายห้างหว้า 

25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ /เคมี 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

ที่ ช่ือ-สกุล อำยุ 
อ ำ ยุ
รำชกำร 

ต ำ แห น่ ง /
วิทยฐำนะ 

วุ ฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 

พนักงำนรำชกำร       

1 นายสวัสด์ิ  บุญรัตน์ 41 9 พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพฯ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

2 นายสิทธิกร  เพ็ชรรัตน์ ๓1 5 พนักงานราชการ ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล ศิลปะ,ดนตรี 
ม.ต้น,ม.ปลาย 
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๔.๒  ครูอัตรำจ้ำง 

ที่ ช่ือ-สกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน (ปี) 

วุฒิสูงสุด วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ้ำง 
ด้วยเงิน 

1 นางสาวธัญกร  เพ็งจันทร์ 25 3 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 
สุขศึกษา ม.ปลาย 

ร า ย ไ ด้
สถานศึกษา 

2 นายณฐาพัชร์  สองเมืองสุข 31 7 กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.ต้น,ม.ปลาย 

การงาน ม.ต้น,ม.ปลาย 

กองทุนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ 

3 นางขนิษศร  ปาละคเชนทร์ ๓4 2 ศศ.บ นิเทศศาสตร์ ธุรการ ส พ ม . 
สฎชพ 

** จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 15 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

๔.๓  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบกำรณ์ (ปี) ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ปริญญำ
ตร ี

สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - 41 3 
พนักงานราชการ ๒ - - 2 - 36 9 และ 5 
รวม ๓ - ๑ 2 -   

 
   5. เขตบริกำรสถำนที่รำชกำร 

-  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนเชี่ยวหลำน   
   ห่างจากโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เป็นระยะทาง 200  เมตร 
-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชี่ยวหลำน - ไกรสร  
   ห่างจาก  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   เป็นระยะทาง  800  เมตร 
-  เขื่อนรัชชประภำ   
   ห่างจาก  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม    เป็นระยะทาง  3  กิโลเมตร  
-  ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนตำขุน    
   ห่างจาก  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  เป็นระยะทาง  11  กิโลเมตร 

     -  สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอบ้ำนตำขุน  
       ห่างจาก  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   เป็นระยะทาง 11  กิโลเมตร  
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   6. สำธำรณูปโภค 
  - ระบบไฟฟ้ำ  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ 
บ้านตาขุน   จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
  - ระบบประปำ   โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอ บ้านตาขุน  จังหวัด สุราษฎร์ธานี  ส าหรับน้ าด่ืม โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบมีไส้กรองเพื่อบริการ
นักเรียน  
 
   7. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

อาคารเรียนจ านวน ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๒ หลัง  ห้องน้ าห้องส้วม ๒ หลัง สระน้ า 1 สระ -  
สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม  สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม อื่น ๆ (ระบุ) – 

แผนผังโรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. อาคารเช่ียวหลาน   ๒. อาคารไกรสร   3. ห้องสุขา 
 ๔. ห้องเกษตรและห้องพลศึกษา  5. โรงอาหาร   6. ห้องศิลปะ-ดนตรี 
 ๗. โรงฝึกงาน    8. หอพระ   9. สนามฟุตบอล 
 10. บ่อเล้ียงปลา    11. บ้านพักครู   12. แปลงเกษตร 
 13. เสาธง 
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  8. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 - สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และมีพื้นท่ีท าการเกษตรบริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน เข่ือนรัชชประภา กองร้อยต ารวจตระเวรชายแดน
ท่ี ๔๑๖ ศูนย์ศิลปาชีพต าบลเขาพัง ศูนย์ปราบปรามและป้องกันการประมงน้ าจืดภาคใต้ สหกรณ์การเกษตรบ้าน
เช่ียวหลาน โรงเรียนบ้านพัฒนา โรงเรียนบ้านพัฒนา ๒ วัดไกรสรเขมาราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เขาพัง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีชักพระ และประเพณีวันสงกรานต์ 

      - ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๘๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ๔ คน      

 - การคมนาคม  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อยู่ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นระยะทางประมาณ  90 กิโลเมตร  สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล  มีถนนลาดยางผ่านหน้า
โ ร ง เรี ยน  การ เ ดินทาง ใ ช้รถยน ต์   หรื อรถ จักรยานยนต์   มี รถ ตู้ โดยสารประจ าทางตาม เส้นทาง                          
เข่ือนรัชชประภา 
 
  9. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 

 

      โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมอยู่ใกล้เขื่อนรัชชประภา เทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน กองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๔๑๖ ศูนย์ปราบปรามและป้องกันการประมงน้ าจืดภาคใต้ วัดไกรสรเขตราราม และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเช่ียวหลาน - ไกรสร  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในชุมชน อีกท้ังได้รับการสนับ สนุ
นจากเขื่อนรัชชประภา ชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ใน                                
เขื่อนรัชชประภา และเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง เงินทุนการศึกษาแก่
นักเรียน ความร่วมมือในการท ากิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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  10. ผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
            โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  มีผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 
               10.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
                       1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระฯทุกรายวิชา  
ในระดับ ๓.00 - 4.00    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

กลุ่มสาระ 

การ
เรียนรู้/
รายวิชา 

ระดับผลกำรเรียน 3.00 - 4.00 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

นักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

นักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

นักเรียน 

ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

นักเรียน 

ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

นักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

นักเรียน 

ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ท่ีได้ 

 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 49 6 12.24 28 5 17.86 47 15 31.91 12 8 66.67 14 9 64.29 13 8 61.54 

คณิตศาสตร ์ 49 36 73.47 28 8 28.57 47 6 12.77 12 9 75 14 7 50.00 13 12 92.31 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

49 28 57.14 28 11 39.29 47 31 65.96 12 6 45.85 14 7 50.00 13 9 72.25 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

49 20 40.82 28 14 50.00 47 25 53.19 12 10 83.33 14 8 57.14 13 9 69.23 

ประวัตศิาสตร ์ 49 21 42.86 28 9 32.14 47 25 53.19 - - - 14 7 50.00 13 4 30.77 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

98 57 58.16 56 32 57.14 94 56 59.57 12 12 100 14 14 100 13 13 100 

ศิลปะ 49 35 71.43 28 22 78.57 47 42 89.36 12 12 100 14 14 100 13 13 100 

การงานอาชีพ 49 25 51.02 28 14 50.00 47 19 40.43 12 12 100 14 14 100 13 13 100 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

49 5 10.20 28 13 46.43 47 19 40.43 12 10 83.33 14 11 78.57 13 10 76.92 

รายวิชา
เพิ่มเติม.... 

244 163 66.80 140 92 65.71 236 145 61.44 115 77 66.96 122 112 91.80 86 71 82.56 

สรุป
ภำพรวม 

- - 48.41 - - 46.57 - - 50.82 - - 72.11 - - 74.18 - - 78.56 
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 2) เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระฯทุกรายวิชา ในระดับ ๓.00 - 
4.00 ภาพรวมทุกกลุ่มสาระฯ ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ม.1 -6 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563              
 

ทุกกลุ่มสาระฯ 

ทุกรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

นักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 3.00 - 4.00  คิดเป็นรอ้ยละ ม.1 – ม.6 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 

2562 33.75 39.97 37.33 41.65 49.08 52.50 

2563 48.41 46.57 50.82 72.11 74.18 78.56 

ผลต่ำงกำรพัฒนำ + 14.66 + 6.6 + 13.49 + 30.46 + 25.1 + 26.06 

 
     10.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
             1) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

วิชา 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี ๒๕๖3 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-

NET) 
*** 

ผลต่าง 

คะแนน
เฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 

(๕) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖1 

(๑) 

๒๕๖2 

(๒) 

๒๕๖3 

(๓) 

คณิตศาสตร์ 5 25.46 ๒๑.๑๐ ๑๖.๘๖ 23.20 6.34 37.60 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 5 29.89 ๓๒.๔๑ ๒๗.๙๘ 27.80 -0.18 -0.64 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 5 ๕4.29 ๔๙.๑๐ ๕๓.๘๓ 59.75 5.92 11.00 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 5 ๓4.38 ๒๗.๒๔ ๒๙.๗๒ 36.00 6.28 21.13 มีพัฒนาการ 
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        2) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
   ปีกำรศึกษำ ๒๕61 – ๒๕๖3 

วิชา 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี ๒๕๖3 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ                     
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 

(๕) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖1 

(๑) 

๒๕๖2 

(๒) 

๒๕๖3 

(๓) 

คณิตศาสตร ์ 13 ๒6.04 ๒๓.๗๕ ๑๙.๑๓ 16.35 - 2.78 - ๑4.53 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 13 32.68 ๒๖.๐๔ ๒๔.๕๘ 32.08 7.5 30.51 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 13 ๔4.36 ๔๓.๔๒ ๓๖.๙๓ 39.75 2.82 7.67 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 13 ๒๙.94 ๒๓.๑๙ ๒๑.๘๘ 21.83 - 0.05 - 0.23 ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 13 ๓๕.93 ๓๑.๕๐ ๓๓.๓๕ 35.54 2.19 6.57 มีพัฒนาการ 

          3) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1-๒๕๖3 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 3 2 1 0 
ม.๑ ๒๙.๒๗ ๖๖.๖๗ ๑.๖๗ - ๔๓.๕๒ ๔๓.๗๐ ๘.๓๓ - 60.81 38.09 1.10 - 
ม.๒ ๓๕.๓๒ ๕๑.๑๓ ๔.๙๓ - ๓๙.๒๑ ๕๖.๗๑ ๓.๑๑ - 57.61 42.39 0.00 - 
ม.๓ ๔๕.๑๓ ๔๕.๓๘ ๘.๔๖ - ๖๐.๒๗ ๓๒.๖๘ ๕.๖๘ - 58.43 36.05 5.52 - 
ม.๔ ๗๒.๙๖ ๒๔.๐๗ ๒.๒๒ - ๓๖.๙๒ ๖๑.๕๔ ๑.๕๔ - 82.17 17.83 0.00 - 
ม.๕ ๖๖.๗๗ ๒๖.๔๕ ๑.๖๑ - ๖๓.๗๖ ๓๐.๘๗ ๑.๓๔ ๑.๓๔ 79.17 20.00 0.83 - 
ม.๖ ๕๔.๓๒ ๔๓.๖๒ ๒.๐๖ - ๗๐.๙๖ ๒๘.๗๔ - - 94.64 5.37 0.00 - 

 4) เปรียบเทียบกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนรำยชั้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1-๒๕๖3 คิดเป็นร้อยละ 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

ม.๑ ๑๒.๕ ๗๘.๖ - ๘.๙๓ - ๙๓.๓ - ๖.๗ 44.82 53.94 1.24 - 

ม.๒ ๑๑.๔ ๗๗.๑ - ๑๑.๔ ๑๔.๖ ๘๓.๓ - ๒.๑ 54.61 43.69 1.72 - 

ม.๓ ๖.๖๗ ๙๐ - ๓.๓๓ ๑๓.๓ ๘๓.๓ - ๓.๓ 59.11 35.23 5.66 - 

ม.๔ ๖๖.๗ ๒๒.๒ - ๑๑.๑ ๓๕.๗ ๖๔.๓ - - 79.53 20.25 0.22 - 

ม.๕ ๙.๕๒ ๘๕.๗ - ๔.๗๖ ๖๒.๕ ๒๕ - ๑๓ 73.45 25.72 0.83 - 

ม.๖ ๑๖.๗ ๘๓.๓ - - ๑๐ ๙๐ - - 81.18 18.82 0.00 - 
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 5) สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ – 2563 คิดเป็นร้อยละ 
 

ระดับชั้น 
น.ร.

ทั้งหมด 

ปีกำรศึกษำ 2562 น.ร.
ทั้งหมด 

ปีกำรศึกษำ 2563 

3 2 1 0 3 2 1 0 

ม.1 ๓๐ ๔๕.๔๒ ๔๘.๙๓ ๕.๖๕ - 51 53.78 45.11 1.11 - 

ม.2 ๔๘ ๔๐.๒๕ ๕๗.๕๔ ๒.๒๑ - 29 49.15 47.34 3.51 - 

ม.3 ๓๐ ๗๐.๒๕ ๒๒.๗๕ ๗.๐๐ - 53 61.24 33.16 5.63 - 

ม.4 ๑๔ ๔๐.๕๔ ๕๙.๔๖ - - ๑3 93.06 6.94 0.00 - 

ม.5 ๑๖ ๖๖.๘๖ ๓๓.๑๔ - - 15 79.93 18.56 1.51 - 

ม.6 ๒๐ ๘๐.๒๔ ๑๙.๗๖ - - 14 90.39 9.61 0.00 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
สรุป ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.42 40.25

70.25

40.54

66.86
80.24

53.78 49.15
61.24

93.06
79.93

90.39

0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แสดงผลกำรประเมินสมรรถนส ำคัญของผู้เรียน ของนักเรียนที่ได้ ระดับ ดีเยี่ยม 
(3) 

2562 2563
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บทสรุปผู้บริหำร 

 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 ๑.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 ๒.  การจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
 ๓.  ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔.  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 
11. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศักยภาพสถานศึกษา  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  

ได้ด าเนินการ  การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง จุดอ่อนและ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  คือ โอกาสและอุปสรรค  

 
 

   1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ปัจจัยภำยใน ( Internal Environment ) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

     1.โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน ามาเป็นทิศทาง ในการจัด
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

    2. การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจายอ านาจ ท าให้
การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
บางกลุ่ม สาระยังต่ ากว่า เป้าหมาย
ของโรงเรียน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
    3. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีสนองตอบความต้องการ และ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ  

3. ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล 
ยังไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องน้ าห้อง
ส้วม การก าจัดขยะเป็นต้น     4. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถ

ยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนโดย
เฉล่ียดีขึ้น สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มาก
ขึ้น 
    5. โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้บริการส าหรับชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัย มีความหลากหลาย และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ เช่น หอประชุม เป็นต้น 

4. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 

    6. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
เสียสละในปฏิบัติงาน ส่งผลท าให้การจัดการศึกษามี 
ประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และการพัฒนาโรงเรียน
เป็นจ านวนมาก เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

    7. บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สอน ตรงตามวุฒิ/
สาขา/วิชาเอก และมีความรู้ความสามารถพิเศษตรงตาม                
สายงาน 

6. อุปกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอกับครู
และนักเรียน 

 
    8. นักเรียนมีความใฝ่ เรียน ใฝ่ รู้ กล้าแสดงออกมีความ
สามัคคี 

7. ห้องปฏิบัติการไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

    9. การใช้งบประมาณของโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายท่ี ก าหนด 

8. ขาดอัตราก าลังครูตามเกณฑ์ 

    10. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่นสวยงาม เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 

11. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการต่างๆ เพื่อ
ใช้ ในการพัฒนา โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

 

13. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากร
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน 
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  2. กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยนอก  
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

    1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความนิยมความศรัทธาต่อโรงเรียน 1. การเผยแพร่กระจายของอบายมุข และส่ิง
เสพติดในชุมชน โรคติดต่อ ซึ่งอาจ
แพร่กระจายสู่ผู้เรียน  

     2. สภาพชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ส่งผล
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 

2. สภาพครอบครัวที่มีความเส่ียงต่อการดูแล 
ขาดความอบอุ่น ไม่ปลอดภัย 

     3. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นรว่มกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง 
การศึกษา และท าให้นักเรียนมีแบบอย่างท่ีดี 

3. อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อค่านิยมและ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

     4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ต ) ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน 

     5. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กร
ต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียน  ระดมทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน 
การศึกษา ส่งผลท าให้การศึกษาของโรงเรียน พัฒนามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

     6. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญการศึกษา
และให้การสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณและการจัด กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไป ในทางท่ีด ี 

 

    7. ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้ 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างด 
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ตอนท่ี  2 
ควำมเชื่อมโยง 

 
  รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย  

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศท่ียังคงด ารงเจตนารมณ์  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ปัญหาและวิกฤติการณ์ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของ
ประเทศชาติ จ าเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้วย “การปฏิรูปการศึกษา” การบังคับใช้กฎหมาย และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม และจริยธรรม และยังระบุมาตรา ข้อกฎหมายท่ีจะน าไปบังคับใช้ในการจัด
การศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่  

๑. หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๔) บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา              
ภาคบังคับ  

หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน  ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่ กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการให้                
ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว  

2. หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามาตรา  ๕๔ 
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและ
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ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและระดับ
พื้นท่ี  

๓. หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 

 ยุทธศำสตร์ชำติ   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

เป้ำหมำย  
1. ประเทศมีควำมม่ันคง  
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง  

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
2. ประเทศมีควำมม่ังคั่ง  
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ ในกลุ่มรายได้สูง ความ

เหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง เท่าเทียมกันมากขึ้น  
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. ประเทศมีควำมยั่งยืน  
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก       
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี คุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์  

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ                        
ทุกรูปแบบ และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  และพัฒนากลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มี
วินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน         
โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต                    
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้น                   
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร                     
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ท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย                   
ท่ีก าหนด  

2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อ               
ปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์                 
ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคน
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา                 
ท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม               
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ                        
ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับ
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หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง  นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ า
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวได้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ  ๒๐ ปีท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน                    

คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี  
ปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนา
ระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ  การพัฒนาปรับปรุง
กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่
สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ  

เป้ำหมำย  
๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชม และได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่างประเทศ  
๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
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2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีให้

ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ท้ังในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะท่ีมีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมท้ังรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ท้ังในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ี และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนในการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
และรับมือกับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต 

เป้ำหมำย  
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวชี้วัด  
๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
๓. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาท่ีให้
ความส าคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วนของการพัฒนา ทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีส าคัญ ท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน 
‘วิถี’ การด าเนินชีวิต และมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุก
ระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับ  การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก ถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ  เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ท้ังการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น ซึ่งเป็น การวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพสู่
การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการ เกิดท่ีมีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การ
ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วม พัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
เช่ือมโยงและบูรณาการ ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการ
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 
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เป้ำหมำย  
๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้ก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ีเน้น

การตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศ เพื่อให้การ
เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตท่ียั่งยืน โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การก าหนดให้ภาค
การเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้าง และพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นท่ี เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วย
ลดความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมท่ีประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหล่ือม
ล้ าท่ียั่งยืน รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง 
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด  

เป้ำหมำย  
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ  
๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้าง

สังคมคุณภาพ  
ตัวชี้วัด  
๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
๓. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอาย ุ 
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้น้อมน า ศาสตร์ของ

พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  ท้ัง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
กันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มี
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐  
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จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ท าให้การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ถูกด าเนินการบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปอันจะน าไปสู่ความยั่งยนื
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้  

เป้ำหมำย  
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มี

สมดุล  
๒. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม

บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงมีประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ี

เน้นการปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ ท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบติังานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต  ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน 
มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมท้ังต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถจูงใจและ
ดึงดูดให้คนดี คนเก่งเข้ามาร่วมพลังการท างาน ท่ีมีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการท่ีจะร่วมกันพลิกโฉม
ประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์  

เป้ำหมำย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
๒. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
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3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
ตัวชี้วัด  
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 

 แผนกำรปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)  

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง รำชกิจจำนุเบกษำ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้อง
ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า และ (๓) 
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังได้บัญญัติให้การด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ เป็นไปตามพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ กำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำนต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมท้ังให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ  จ ำนวน ๑๑ ด้ำน อัน
ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านส่ือสารมวลชนเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๘ แห่ง พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมี
ระยะเวลาการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งจัดท าตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ของรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการแก้ไข
กฎหมายโดยเฉพาะ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ. .... โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
ท้ังนี้ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และวันที่ ๗ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดท าตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ของ
รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีระยะเวลาจัดท าแผน 2 ปี ได้รับการประกาศใช้ 
ท้ังนี้ วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จ านวน ๒๓ 
ประเด็น ภำยหลังจำกที่ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ เพื่อ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุง
แผนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้มี
ขั้นตอนการด าเนินการตามท่ีบัญญัติในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
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ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน 
โดยมี ระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศภายใน  ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งต้ังเพิ่มเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม 13 ด้าน โดยมีด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง  13 ด้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 
กันยายน 2563 ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบกำรปรับปรุง
แผนกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และ
มอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย  โดยก ำหนด
ประเด็นในกำรปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถ
วัดผลการด าเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมท่ีเข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock) (๓) การ
ทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายท่ีมีความส าคัญ รวมท้ังจัดล าดับ
ความส าคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัด ต้ังหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ด าเนินการรับฟังความเห็นเพื่อ
ประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านท่ีรับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเมื่อระหว่างวันท่ี 2 - 3 
กันยายน ๒๕๖๓ และด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จ รวมท้ังจัดส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยท่ีประชุม
ร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันท่ี 1๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันท่ี ๘ 
ธันวาคม 2563 ตามล าดับ 

 
รูปท่ี 1 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ท้ังนี้ ในการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเฉพาะ กิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  (Big Rock) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมี
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ความส าคัญเร่งด่วนและด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงป ี๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากกิจกรรมท่ีมีอยู่ใน ปัจจุบัน
ยังไม่เป็นการปฏิรูปท่ีชัดเจน  

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป็นแผนระดับที่ ๒ ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ 
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา  ๕ ปี โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุงจะด าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมท่ีประกาศใช้เมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีเป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้านมี
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดสรุปได้ดังน ี้ 

 
รูปที่ 2 ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ท้ังนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ ท้ัง ๑๓ ด้าน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
1. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ  
๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
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๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีดีในวิถีประชาธิปไตย มีความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เกิดนโยบายสาธารณะท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย ์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม  

2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติและรองรับ

ผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางท่ีก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปล่ียนแปลงได้ตาม

สถานการณ์  
๓) ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี

ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ  
๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่าโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริต  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนใน

ความซื่อตรง และมาตรฐานการท างานท่ีมีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุ่งเน้นการสร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคล่ือนกระบวนการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ – 

 3. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายท่ีดี และมีเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามหลักการของ

มาตรา ๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรมได้แก่  

๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ พิจารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

๓) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย   

๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย   
๕) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ในการลดภาระของการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ

ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย  
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4. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
มีเป้าประสงค์เพื่ออ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สร้างความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
ระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดยก าหนดกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การให้ประชาชนสมารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม  
๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี  
๓) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ  
๔) ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว  
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมได้ชัดเจน มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจ าเลย ท าให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับ
การปล่อยช่ัวคราว  

5. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ  
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ

ภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการ
บริหารงานคุณภาพท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และลดความเหล่ือมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง  
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  ๔) 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค  
๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ก าลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้องตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรในภาคเกษตรกรรม ภาคการ
ท่องเท่ียว และผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น  

6. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ 

มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม พร้อม
ท้ังเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  ลดความขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชา
รัฐ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๔ 
กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด  
๓) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  
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๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และ

ยั่งยืน มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นท้ังในเขตเมืองและชุมชน มลพิษทางอากาศดีขึ้น และเกิดความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ท้ังทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส่ิงแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

7. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้เส่ียงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ พร้อมท้ังผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพท่ีบ้านและในชุมชน โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ  

๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย  

๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม  

๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ  บูรณาการ เป็น
ธรรมท่ัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง  

๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  

ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
รัฐบาลมีการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

8. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการท าหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับ

การก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือ  เสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน  ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติท่ีดีโดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน๓ กิจกรรม ได้แก่  

๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ 
๒) การก ากับดูแลส่ือออนไลน์  
๓) การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะยกระดับความรู้เท่าทันส่ือในกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา และประชาชน 

สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทางท่ีหลากหลาย เลือกเสพส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ผู้ผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์สู่สังคม ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
และป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นเท็จหรือข่าวปลอมท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากการใช้ส่ือ
ออนไลน์ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคส่ือและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ือ จะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิท่ี
พึงมีในการท าธุรกรรมการส่ือสารท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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9. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม  
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล้ า  

ในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่ง
ทุนของประชาชน โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชน  
อย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานท้ังในและนอกระบบ  

๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นท่ี เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอ าชีพท่ีตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง  

๔) การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
๕) การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลัง

พ้นวัยท างาน คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง เกษตรกรและคนยากจนท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดิน
จากรัฐสามารถน าเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ท่ีดินท่ีได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการ
เข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ  

10. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น  ภายใต้กลไกตลาดท่ีเหมาะสม 

หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัดคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงาน
สะอาดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีการเผยแพร่ส่ือสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก 
และสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง  
๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ เพื่อกรเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง

เศรษฐกิจใหม่  
 ๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชน

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเป็นธรรม  
11. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่

ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
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ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
๒) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  
๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน  
๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์   
๕) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยท่ีเกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อไป  

12. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็น

เลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
การศึกษาท่ีจะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระดับเท่านั้น โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ จ านวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  

๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  
๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้าง

งานและการสร้างงาน  
๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  

13. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชนออก

ก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐาน
ในการพัฒนากีฬาชาติ และก าลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  ๕ กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
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๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน  

๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ  
๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ  และ ๕) การบริหารจัดการ

ศักยภาพบุคลากรของประเทศ  
ท้ังนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ โดยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะท่ีดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีการ
ด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการส่ือสารและหารือร่วมกันอย่างชัดเจน โดยน าประเด็นบูรณา
การท่ีมีการด าเนินการร่วมกันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 13 ด้าน มาหาแนวทางการด าเนินการภายใต้
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock) ท่ีก าหนด
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีประเด็นท่ีมีความสอดคล้องสามารถบูรณาการร่วมกันได้ 7 ประเด็น 
ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 3 การบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
ท้ังนี้ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 13 ด้าน จะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในสภาพแวดล้อมของประเทศท่ีมีความสงบเรียบร้อยและมีความสามัคคีปรองดอง  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยภาครัฐสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนทุกคนจะได้รับโอกาสท่ีเป็นธรรม ตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและได้รับผลจากการ  
ปฏิรูปประเทศอย่างท่ัวถึง พร้อมท้ังประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยมีส่ือท่ี  
ท าหน้าท่ีเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณ และประชาชนจะมีหลักประกันทางรายได้ใน
วัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไร้ฝีมือท่ี
ยากจนในระดับฐานราก รวมถึงประชาชนจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอท่ีจะดูแลตนเอง มีส่วนร่วมในการ
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วางระบบการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการพื้นฐานท่ี
จ าเป็น และสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาท่ีเป็นธรรม  มีคุณภาพและบริการดีขึ้น โดยมีการบริหารจัด
การพลังงานท่ีมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยจะมีกลไกการให้บริการและความช่วยเหลือท่ีเข้าใจง่ายอัน
จะน าประเทศไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  

ส าหรับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีเค้าโครงของเนื้อหาตามข้อ ๘ ของระเบียบท่ีประชุม
ร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องตามท่ีก าหนดในมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ท้ังนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะได้ปรับเค้าโครงแผนการปฏิรูปท่ีรับผิดชอบท้ัง 13 ด้าน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผนวกรวมจัดท าเป็นรูปเล่มเดียว เพื่อให้สะดวกต่อการน าไปใช้ โดยแต่ละแผนการ
ปฏิรูปมีเค้าโครงเนื้อหาประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย  
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี ๔ เค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนกำรปฏิรปูประเทศด้ำนกำรศกึษำ (ฉบับปรบัปรุง)   
 

   ส่วนที ่๑ บทน ำ 
การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและ

ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ  
ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่มีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมท้ังการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ
น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทางสังคมและส่ือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการปฏิรูป และ
ความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความส าเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
และการทดลองน าร่องกิจกรรมปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบท
พื้นท่ีอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและ
ความสนใจของผู้เรียนการเปล่ียนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการส่ือสาร  ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด 
ปรับเปล่ียนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐาน
สมรรถนะ ท่ีมุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  การก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท้ังนี้ กิจกรรม
ปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ท่ีบัญญัติให้มีการด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ต้ังแต่ก่อน
วัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมท้ังสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา ๒๕๘ จ (๔) ท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาเด็กเล็ก 
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครู และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาท่ีหลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมท่ีให้ความส าคัญกับการลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้ค านึงถึงประเด็นปัญหาด้าน
การศึกษาของประเทศท้ังด้านคุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้าทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา 
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นอกจากนี้ ยังได้ค านึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษาท่ีส าคัญ  อาทิ 
สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยให้มีการส่ือสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา และบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชากรท่ัวโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ท่ีจะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศ
สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
 

เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคล่ือน 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
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ท้ังนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรมโดย
พิจารณาความเช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ  วันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น ๑๓๑ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคล่ือนการด าเนินการ
บางกิจกรรมไปแล้ว ส าหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรมท่ีก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

๑.๑ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
            ๑.๑.๑ ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับยุทธศำสตร์ชำติ  

๑) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
๑.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ ๔.๒.๑ ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย       

ข้อ ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ข้อ ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ข้อ ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
๑.๒) ข้อ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  ๒๑       

ข้อ ๔.๓.๑ การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี  ๒๑ โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ข้อ ๔.๓.๒ การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่       
ข้อ ๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ข้อ ๔.๓.๔ การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ ๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์ม  

๑.๓) ข้อ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  
              ๑.๔) ข้อ ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ข้อ ๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ข้อ ๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 

๒) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
๒.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหล่ือมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ ๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคม

แบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง ข้อ ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

๒.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ ๔.๒.๖ 
การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี โดยการวางแผนก าลังคนท่ีสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของเมือง ท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

๒.๓) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ข้อ ๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
และข้อ ๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน 

   ๑.๑.๒ ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
๑) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
๑.๑) ๑๑๐๒๐๑ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ

มากขึ้น  
๑.๒) ๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวส่ือสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
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๑.๓) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ
ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง อาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  

๑.๔) ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน  

๑.๕) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  

๒) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
๓) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นพลังทางสังคม  
๓.๑) ๑๕๐๒๐๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมี  คุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
      เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
เพื่อใหผู้้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง              
ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

 
   ส่วนที ่๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) เป็นช่วงวัยท่ีมีความส าคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตของบุคคล 
หากเด็กในช่วงวัยนี้ ไม่ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาสขาดความพร้อม จะส่งผลให้
สถานการณ์ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบันเด็กในช่วงอายุก่อน
วัยเรียนท่ีไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือห้องเรียนระดับอนุบาลยังมี
สัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน พ่อแม่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง
และท างานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักน าบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้ส่งเข้าเรียน ท าให้เด็กเหล่านี้เส่ียง
ต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ท่ีล่าช้า ไม่ทันเพื่อน นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งช่องว่างของ
ความเหล่ือมล้ าด้านพัฒนาการนี้ หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต 
ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้และความเส่ียงต่อการออกจากระบบการศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในท่ีสุดรวมท้ังยังมีเด็กและเยาวชนท่ีออกนอกระบบการศึกษาจ านวนมากท่ีไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิต 
อีกท้ังยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์จ านวนมาก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาด
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่
ระดับปฐมวัย และป้องกันเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของ
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) และการพัฒนาเครื่องมือการ
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ประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce 
Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและความเสมอ
ภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอท้ังในการ
ป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย การด าเนินงานใน
ระดับพื้นท่ีและต้นสังกัด และการติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่องอันจะ
ช่วยลดความเหล่ือล้ าทางการศึกษา การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยตาม
กิจกรรมปฏิรูปนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกข้อท่ี 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็น
รากฐานส าคัญของการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้
สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High Income 
Country) ให้ได้ภายใน ๒๐ ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน  

๒.๑.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้ำหมำย  
(๑) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษา
ซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด 

(๒) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (1) กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้  
(๓) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน (๔) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน  

๒) ตัวชี้วัด  
(๑) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ระดับ

ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ในป ี๒๕๖๕ (2)  

(๒) สัดส่วนประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ ๖-๑๔ ปี) ไม่เกินร้อยละ ๕ ในป ี๒๕๖๕ (3)  

(๓) มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็กเยาวชนด้วยเลข
บัตรประชาชน ๑๓ หลัก งบประมาณ ตัวช้ีวัด และนโยบายต้ังแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

(๔) มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัย
แรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี 

๒.๑.๒ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
๒.๑.๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑ ปี ๙ เดือน  
๒.๑.๔ ประมำณกำรวงเงินรวม และแหล่งที่มำของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
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๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีกำรกำรด ำเนินกำรปฏิรูป กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)               
จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  

      ขั้นตอนที่ ๑ กำรพัฒนำเคร่ืองมือ และระบบบูรณำกำรท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป  
๑.๑ ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป้าหมาย ร่วมของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  
๑.๒ พัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา

ต้ังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ  
หรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี)  

๑.๓ พัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
(School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัดพร้อมท้ังรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี  

๑.๔ พัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) และเตรียมการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อ
สาธารณะทุก ๓ ปี ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔–กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๒ กำรสนับสนุนนวัตกรรมกำรป้องกัน (Prevention) และกำรแก้ไข  
(Correction) ปัญหำเด็กและเยำวชนออกจำกระบบกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ  

๒.๑ สนับสนุนทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาแก่
เด็กท่ีมีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับท้ังในสถานศึกษาและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดให้สามารถ
พึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้  

๒.๒ พัฒนาระบบคัดกรองเด็กเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา  
๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator) ท้ังจากภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔–กันยายน ๒๕๖๕) 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรสนับสนุนกลไกกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด  
๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ สนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่ครูปฐมวัย ครูผู้ช่วย และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กทุก
สังกัด รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการและความสนใจ  

๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือท่ีจ าเป็นในด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

๓.๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก อย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม  โดยค านึงถึงความแตกต่างของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และสถานศึกษาขนาดเล็ก
ประเภทอื่น ๆ  
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๓.๔ พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กมีความรู้สึก
ปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๔ กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และกำรระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคม  
๔.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เชิญหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและหน่วยงาน

รับผิดชอบรองมาติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ  พร้อมท้ังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูปฯ  

๔.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รายงานสถานการณ์ความเหล่ือมล้ า ทาง
การศึกษาของประเทศ รวมท้ังผลการติดตามความคืบหน้าให้แก่สาธารณะ  และด าเนินการร่วมกับองค์กร 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินการ
ปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๖ เดือน 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ค านึงถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางด้านประชากร  การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย ท่ีจะต้องเผชิญความท้าทาย
กับวิถีชีวิตใหม ่จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายท่ี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่
ละบุคคล เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเช่ือมโยงน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการ เปล่ียนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Active 
Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยการปรับเปล่ียน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ในปัจจุบัน ไปสู่การเรียนรู้ท่ีพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) เป็นส  ำคญั 

ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ผ่านการท างานเป็นทีมและ
ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีคร ูอาจารย์ท่ีมีสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
สามารถก าหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning) อย่างมีความหมาย มีการ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจน มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียนและความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับก่อนอนุบำล ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กของผู้ปกครองและชุมชน เน้นการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการท่ีดีท้ังกาย ใจ และอารมณ์ ระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริม
สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม บ่ม
เพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมท่ีดี ด้วยความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วยประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของ
สมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เห็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  
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ระดับประถมศึกษำ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลายตามศักยภาพ  
พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน  
(Problem-based Learning & Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะส าคัญในการเรียนรู้ อันได้แก่ 
ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีการ
วัดและการประเมินผลผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีเป็นช้ินงาน ผลผลิตเชิงประจักษ์ เสริมสร้างสมรรถนะ และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง สร้างงาน สร้างนวัตกรรม ท่ีสามารถ
พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับ
ความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้และ
การด ารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสังเคราะห์ 
ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการส่ือสาร บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี 
และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ท้ัง
ด้านวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์
ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 
ครอบครัว และเช่ือมโยงท้ังด้านสังคมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบ ใช้
ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  เป็นนวัตกรรมน าไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคม ต่อยอดพื้นฐาน 
ทางการเรียนรู้และการด ารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณค่าระดับสูง เน้นทักษะความเป็นผู้น ารวมท้ัง
ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ และส่งเสริมการ
เรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัย ท้ังในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม ท้ังท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชนเช่ือมโยงกับพหุวัฒนธรรม และบริบทของชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ  

ระดับอำชีวศึกษำ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ พลิกผันให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงต่อสถานการณ์ตามบริบทของ
ภูมิภาคและโลก ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ 
ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงาน
เป็นฐาน ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ท่ีมุ่งสร้างความคิดรวบยอดด้านการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมข้ันสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้น า  

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ สามารถน า
หลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
อาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี ให้
ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๒.๒.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้ำหมำย  
(๑) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทัน

การเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
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(๒) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ ส่ือและการใช้ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  

(๓) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริม
และสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนใน
การส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 

๒) ตัวชี้วัด  
(๑) มีหลักสูตรการศึกษาท่ียืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล  
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
(๓) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติค่านิยม และ

คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
(๔) ระบบการประเมินผลลัพธ์ ผู้เรียนมีความหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 

(personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของ
การน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร 
 (๕) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการสอน
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล(personalized learning) 
ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

๒.๒.๒ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
๒.๒.๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  
๒.๒.๔ ประมำณกำรวงเงินรวม และแหล่งที่มำของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
๒ .๒ .๕ ขั้นตอนและวิธีกำรกำรด ำเนินกำรปฏิรูป  กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ) จะเป็นหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา กระบวนการ

คิดขั้นสูงเชิงระบบท่ีน าไปสู่สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับตามแนวทางการจัดการเรียนรู้  เชิงรุก และการ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก Passive Learning ท่ี
เน้นป้อนข้อมูลโดยการท่องจ าเนื้อหา มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ 
ตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรมและค่านิยมเพื่อสังคม ประเทศชาติ และน าความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบ
แผน ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตท่ีดีกว่า มีคุณค่าต่อสังคมมากกว่าเดิม และก ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองในการตรวจสอบกลไกเชิงระบบของงานท่ีท าเพื่อเพิ่มคุณค่า คุณธรรม ค่านิยม และขยายประโยชน์สู่สังคมท่ี
กว้างขึ้น ด้วยการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษาตลอดแนว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้  สามารถจัดและอ านวย 
กระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก ากับดูแล ช่วยเหลือแนะน าการโค้ชครู 



43 
 

รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – 
ธันวาคม ๒๕๖๔)  

ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ให้มุ่งเน้นท่ีการประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทรัพยากรและองค์
ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน 
(มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน  

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้มีคุณภำพมำตรฐำน  

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจส าคัญท่ีสุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “คร”ู ท่ีเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้และอบรมส่ังสอนผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิตสามารถเผชิญสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้และด ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๒๕๖๒) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับช้ันท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนโฉมบทบาทครูให้
เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครูและอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ท่ีมีความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครูเข้ามา
เป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทบริบทของประเทศและโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ใหม่  รวมท้ัง
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติท่ีรุนแรงในปี ๒๐๑๙ มาจนปัจจุบันนี้ คือการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมายท้ังใน “เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการ
ศึกษาในโลกยุคใหม่ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังปัจจุบันและ
อนาคต สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูท่ีมีสมรรถนะสูง และ
เป็น ความต้องการของประเทศ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพพื้นท่ี 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการการผลิตครูจึงต้องปรับปรุง  
เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมท่ีต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น ครูต้องได้รับการฝึกหัดและ ได้รับ
การพัฒนา ครูประจ าการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการ เรียนรู้ การ
วัดประเมินผลและการใช้ส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนมี โอกาสรับ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้ควบคู่การท างาน การประกอบ
อาชีพ สามารถผลิตผลงาน พึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จากการร่วมมือและการแบ่งปันในสังคม เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
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เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ และความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง รวมท้ัง การใช้เทคโนโลยีและ
การสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง  (Applying) ครูต้องเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตาม
บริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงและพลิกผัน 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๖) พบว่าวิชาชีพครูมีปัญหา
ท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาท้ังระบบ ต้ังแต่ระบบบริหารจัดการและการ
ก ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การคัดกรองคนเข้าสู่
อาชีพครูและการพัฒนาส่งเสริมครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่ าลง  ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มี
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตครูดังเช่นในอดีต ท าให้สถาบันการผลิตครูเกิดขึ้น จ านวนมากถึง ๑๒๗ 
แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีมีความซ้ าซ้อนกันและมีการลงทุนไม่มาก ท าให้
จ านวนบัณฑิตครูมีมากเกินความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันผลิตครูยังมีมาตรฐาน มีกระบวนการและมีวิธีการ
บริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาแบบเปิดหรือ ตลาดวิชา หลายแห่งมีการรับ
นิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีประสงค์จะได้คนเก่ง คนดีมา
เรียนครู แต่ในบางแห่งกลับมีการคัดเลือกคนท่ีมีความสามารถและจ ากัดจ านวนรับท่ีเข้มงวด หลายแห่งผลิตบัณฑิต
ครูในคณะต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ท าให้คุณภาพของนิสิต/นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนและ
คุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงานผลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้สมัคร
และมีสิทธิ์สอบจ านวน ๑๕๙,๓๑๔ คน จากท่ีมีความต้องการ ๑๘,๙๘๗ คน แต่มีผู้สอบได้เพียง ๑๐,๓๗๕ คน หรือ
ร้อยละ ๖.๘ ท าให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ ๕๕ เท่านั้น ส่ิงเหล่านี้เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาของประเทศ
อย่างมหาศาล สอดคล้องกับการพิจารณาดัชนีคุณภาพของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามระบบ
การให้คะแนนในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุ
ว่า คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตครูมากท่ีสุด (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๖) นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ยังไม่สามารถ
ส่งเสริม บ่มเพาะประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูยังไม่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพียงพอ ครูพี่เลียงขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้งและขาดทักษะในการเป็นครูพี่เลียง การนิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมท้ังการเป็นผู้สอนงาน
(Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีผลท าให้บัณฑิตครูมีคุณภาพลดลง จ าเป็นต้องพัฒนาโดย
เร่งด่วน ส าหรับด้านการพัฒนาครูประจาการนั้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในสังคมโลกยุคใหม่
ท่ีทันสมัยและเท่าทันโลก รวมท้ังพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีท่ีห่างไกล 
ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากรในสถานศึกษาและพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาท่ีเป็นเป้าหมายของ
ประเทศ นอกจากนี้ปัจจุบันนี้ยังพบว่า มีครูท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ยังคงค้างอยู่ในระบบและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่
ในสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก ท้ังยังมีการรับครูใหม่ท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาเป็นครูอยู่ตลอดเวลา ท้ังท่ี
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ ยังไม่มีความรู้ ทักษะและความสามารถพื้นฐานและ
คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูท่ีเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี รวมถึงมีความรู้และ
ทักษะในสังคมโลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการ
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ปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเล่ือนวิทยฐานะ และการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ดังนั้น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นของแต่ละบุคคล ท้ังด้านการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้ส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการ 
สร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ  การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และ
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาชีพครูท่ีส าคัญท่ีสุด               
ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรมให้มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ PLC&CPD 
(Professional Learning Community & Continuous Professional Development)  

๒.๓.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  
๑.๑) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  
(๑) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ียงตรง และลดความเหล่ือมล้ า           
(๒) มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความ

ต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นท่ี  
(๓) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เล้ียงในโรงเรียนหรือสถานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ  และการ
วิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เล้ียงตามความต้องการจ าเป็น  

๑.๒) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  

(๔) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ท้ังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ท่ีเน้นให้ครูมีความ
พร้อมท้ังทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อน าไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการจ าเป็น  

(๕) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  อาทิ PLC & CPD 
(Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และให้ความส าคัญกับมี
การนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษา  

(๖) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วน
ส าคัญในการเล่ือนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  

๒.๓.๒ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
๒.๓.๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 
๒.๓.๔ ประมำณกำรวงเงินรวม และแหล่งที่มำของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีกำรกำรด ำเนินกำรปฏิรูป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ดังนี้  

๑) ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ  
   ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เข้าเรียนครู 

และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ เดือน (มกราคม – 
ตุลาคม ๒๕๖๕)  
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 ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นท่ีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เล้ียงเพื่อเตรียมครูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ 
เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะระยะเวลา
ด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู
ของสถาบันผลิตครู ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๖ การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะครู
พี่เล้ียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพี่เล้ียงให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๗ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพี่เล้ียงในโรงเรียนหรือ
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

๒) ด้ำนกลไกและระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยสำมัญศึกษำและสำยอำชีวศึกษำ 
ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ  

  ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

  ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือครู และการพัฒนา
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน 
๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะ
ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การ
ร่ ว ม มื อ กั บ ชุ ม ช น  (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๕ การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาระบบกลไกในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่และการคงวิทยฐานะ
ของครูโดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็ม  
รูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน  
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การผลิตและพัฒนาก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศพบความไม่สอดคล้องในระดับสูงท้ัง  (๑) 
ความไม่สอดคล้องด้านระดับการศึกษาเนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาต รีในสัดส่วนสูง  ขณะท่ี
ตลาดแรงงานต้องการผู้ท่ีจบสายอาชีพมากกว่า และ (๒) ความไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาซึ่งแรงงานในตลาดยังพบ
ช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) กล่าวคือมีทักษะไม่ตรงหรือต่ ากว่าท่ีนายจ้างคาดหวังโดยเฉพาะทักษะด้านความรู้ท่ีใช้
ในการท างาน นอกจากนี้การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีขีดความสามารถในระดับผู้พัฒนานวัตกรรมโดยใช้แนวทางการจัด
การศึกษา STEM เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยง แก้ปัญหา และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ยังมี
จ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม 
เกษตร และบริการ อย่างไรก็ตามจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ัวประเทศเข้าศึกษาต่อใน
สายอาชีวศึกษายังคงมีจ านวนน้อยกว่าผู้เรียนท่ีศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แม้การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีสมรรถนะด้านอาชีพจากการฝึกงานหรือ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  และมีโอกาสได้งานท าสูงเมื่อจบ
การศึกษา เป็นรูปแบบท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความส าคัญแต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จึงควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรืออาชีวศึกษาทวิภาคีท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
เข้มข้นให้มีคุณภาพและขยายวงกว้างในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบ
ดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีมี
คุณภาพ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ี
เป็นจุดแข็ง มีมาตรฐานสูงสู่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและทิศ
ทางการพัฒนาและการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยการพัฒนาระบบการ
อาชีวศึกษาใน ๓ ระดับดังนี้  

๑) ระดับต้นน้ ำ ปรับปรุงคุณภาพปัจจัยน าเข้าในด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่  
(๑) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดท าร่วมกับ

เจ้าของอาชีพโดยก าหนดความสามารถของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการปฏิบัติงาน (Work Based) เพื่อ
ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนภาคทฤษฎี การฝึกทักษะควบคู่กับการ
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้จบการศึกษาพร้อมท างานเพิ่มมากขึ้น  

(๒) เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดท่ีถูกต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีองค์ความรู้ท่ี
ลุ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอาชีพมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการในห้องเรียนและการฝึกทักษะอาชีพในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากสถานศึกษาไปฝึกงานหรือฝึกอาชีพภายใต้สถานการณ์จริงในสถานประกอบการ  มี
ความสามารถในการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความทันสมัย มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project Based แนวทางการพัฒนาครูหรืออาจารย์ท่ีส าคัญ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครูหรืออาจารย์สามารถเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาน
ประกอบการมาพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครูวิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในกลุ่มครูวิชาชีพแต่ละสาขา และเร่งพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีขีดความสามารถในการ
ถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน ให้แก่ผู้เรียนในระหว่างฝึกงานหรือฝึก
อาชีพ  

(๓) พัฒนาความพร้อมในด้านปัจจัยหรือส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกพื้นฐานในแต่ละสาขาอาชีพท่ีมีความทันสมัยและ
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เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบการท างานจ าลอง (Simulation) เพื่อการเรียนรู้ก่อน
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และการฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ข้ันสูงในสถานประกอบการ (๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และความส าคัญในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย และ สถานประกอบการ เพื่อการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง  

๒) ระดับกลำงน้ ำ พัฒนาระบบและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่  
(๑) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในฐานะหุ้นส่วนส าคัญในการจัด

อาชีวศึกษา อาทิ มาตรการทางภาษี ลดข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย ฯลฯ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคี นวัตกรรมการ
เรียนการสอนส าหรับผู้เรียนท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลายช่องทางและวิธีการ ฯลฯ และจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนในระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ 

(๒) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
สร้างความเข้มแข็งการท างานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาใน
แต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัวระหว่างสถานศึกษาในฐานะผู้ผลิตและสถานประกอบการ
ในฐานะผู้ใช้ก าลังคนเพื่อผู้จบการศึกษามีความพร้อมในการท างาน “Ready to Work” ท่ีมีสภาวะพลวัตซึ่งการ
ฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน (๑) ความสามารถในการส่ือสาร (๒) ฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (๓) มนุษย
สัมพันธ์ (๔) ทักษะฝีมือ (๕) ความมุ่งมั่น (๖) แรงบันดาลใจ (๗) จินตนาการ (๘) วิสัยทัศน์ (๙) ความคิดแบบ
วิพากษ์วิจารณ์ (๑๐) ความคิดสร้างสรรค์ และ (๑๑) สภาวะผู้น า  

(๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาสบการณ์อาชีพเพิ่มจากการหารายได้ระหว่างเรียน  การเรียนรู้และ สร้าง
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการท่ีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีพมาใช้ในธุรกิจได้  

(๔) ปรับระบบอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะด้านอาชีพต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  รวมท้ังการพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้
และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill)  

(๕) ปรับระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีท่ีเหมาะสมท้ังสมรรถนะหลัก 
(Score Skill) และสมรรถนะอาชีพ (Competency Skill) และการรับรองมาตรฐานอาชีพส าเร็จอาชีวศึกษา  

๓) ระดับปลำยน้ ำ เพิ่มระดับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาทวิภาคี ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาท่ีสะท้อนผลต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่  

(๑) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ  
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีสามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนด  
(๓) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแรงจูงใจในการเรียนในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น โดยปัจจัยหรือ

เครื่องมือส าคัญในการก าหนดแรงจูงใจ อาทิ (๑) ค่าตอบแทนหรือรายได้ตามสมรรถนะ (๒) การให้รางวัล (๓) การ
เข้าสู่ต าแหน่งงานหรือเล่ือนขั้นท่ีเหมาะสม (Career Path) (๔) การมีโอกาสหมุนเวียนการท างานในสถาน
ประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน (๕) การตอบสนองจากองค์กร และผู้บริหารต่อค าถามและข้อ
สงสัยของบุคลากร (๖) การฝึกทักษะฝีมือใหม่ให้แก่บุคลากร (๗) การฝึกอบรม เพิ่มองค์ความรู้อื่น ๆ (๘) การสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีในสถานประกอบการและ (๙) บรรยากาศในท่ีท างานท่ี เอื้ออ านวยต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน รวมทั้งมีการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเช่ือมโยง ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา 
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๒.๔.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้ำหมำย ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะท่ีตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ และทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
๒) ตัวชี้วัด  
(๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดท าร่วมกับเจ้าของ

อาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการท างานในสถานประกอบการ  
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ สามารถผ่านเกณฑ์

การรับรองมาตรฐานอาชีพ  
(๓) สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น  
(๔) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น  และครูฝึกในสถาน

ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพิ่มขึ้น  

(๕) มีแผนบูรณาการการศึกษาการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา  

๒.๔.๒ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
๒.๔.๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  
๒.๔.๔ ประมำณกำรวงเงินรวม และแหล่งที่มำของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีกำรกำรด ำเนินกำรปฏิรูป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

หลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียน สายวิชาชีพ สร้างการ

รับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและ ความส าคัญของการเรียนระบบทวิ
ภาคี พัฒนาระบบเช่ือมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถาน
ประกอบการต่างพื้นท่ี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  และมี
ความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อส้ินสุดโครงการ ก าหนดมาตรการจูงใจผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ ๑ 
ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

 ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นท่ี และการคัด
กรองสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีควบคู่
กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ 
– กันยายน ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพ เฉพาะด้านและเน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเพื่อยกกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้มีความเช่ือมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีในสาขาท่ีสถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาและการลงทุนของประเทศ 
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและยกระดับก าลังคนด้านสมรรถนะอาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันใน
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รูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรม
ทักษะอาชีพใหม่ (New Skill) ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน  

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพือ่
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน  

สืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีอัตราการเกิดของประชากรไทยท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา วัยแรงงานมีจ านวนท่ีลดลง แต่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ท าให้จ านวนท่ีนั่งเปิดรับของ
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเกินกว่าจ านวนของผู้สมัครเรียน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ในการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษามีกาลังและทรัพยากรเพียงพอท่ีจะด าเนินการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพได้อีก อาทิ การจัดการเรียนการสอนส าหรับคนวัยท้างาน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ 
ภาคการผลิตและบริการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในบริบทเศรษฐกิจและ สังคมปัจจุบัน ก าลังคนต้องปรับตัวตามให้
ทัน สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนาก าลังคนวัย ท างานเหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการท างานยุคใหม่ และพบว่า “การพัฒนา ก าลังคนวัยท างานในภาคการผลิตและบริการ” อาจเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่า “การพัฒนาบัณฑิตใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ
สูง แต่ขาดคุณวุฒิหรือความรู้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่การจ้างงานในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการใน
การต่อยอดการท างาน ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) ท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Module 
Based) พร้อมกับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential) 
เพื่อเป็นกลไกท่ีตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้วัยแรงงานเข้าถึงคุณวุฒิการศึกษาได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรืออาจสะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือระดับปริญญาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้อุดมศึกษามีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาอาชีวศึกษารวมถึงการช่วยให้โรงเรียนปรับเปล่ียน
กระบวนการในการท างานได้อย่างจริงจัง นอกจากนั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่
การเป็นประเทศรายได้สูง สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของ
ระบบวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้การด าเนินการปฏิรูปข้างต้นมี
ความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนไทย สถานบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ก ากับจ าเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลท่ีเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนประกอบด้วยการปฏิรูปเป้าหมายการปฏิรูปดังต่อไปนี้  

๒.๕.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้ำหมำย  
(๑) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำน

กลำงอย่ำงยั่งยืน  
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ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมี
คุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life-Long 
Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกส าคัญ 3 ประการได้แก่  

1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education  
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ  
3) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Re-skill Up-skill New-skill  

โดยท้ังหมดนี้ จะต้องด าเนินการใน ๗ เรื่อง โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา  
(๒) กำรสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำง

ยั่งยืน  
ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมท้ังระบบ ต้ังแต่การพัฒนาระบบการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาท่ีมีความส าคัญของประเทศ  การเช่ือมโยง
กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่
กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึง
การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน  เพื่อให้มีความสามารถในการใช้
นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  

(๓) กำรปฏิรูประบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันและกำรสนับสนุน
สถำบันอุดมศึกษำจำกทุกภำคส่วนในประเทศไทย  

ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ 
ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ระบบการสรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย และประชาคมท้ังในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๒) ตัวชี้วัด  
(๑) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในโอกาส

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  (4) และ ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้  

(๒) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมท้ังระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อ
เทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาได้  

(๓) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน ๒๐ ปี  

(๔) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงหน่วยงาน ภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา  

๒.๕.๒ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
๒.๕.๓ ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  
๒.๕.๔ ประมำณกำรวงเงินรวม และแหล่งที่มำของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
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๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีกำรกำรด ำเนินกำรปฏิรูป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะ ท่ี เกี่ ยวกับ  Lifelong-Learning ซึ่ งประกอบด้วย  1) การศึกษาแบบ  Cooperative and Work 
Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 
Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กกอ.) ตลอดจนการวางแผนการด าเนินงาน
และการก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการก าหนดเป้าหมาย  
การด าเนินงานด าเนินการทุกส่วน  

๑.๑) กำรด ำเนินกำรระดับส่วนกลำง  
(๑) วางแผนการด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานทุกส่วน  รวมท้ังการ

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีเห็นภาพร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ท่ีรับผิดชอบ  
(๒) ปรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาก าลังคน ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความต้องการก าลังคน (Demand-side Financing) ท้ังความต้องการจากภาค
การผลิตและบริการ และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ท้ังในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/ การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส าหรับ
ผู้เรียนวัยท างาน โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีเป็น แบบ Module-based และ CWIE ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  

(๓) ปรับมาตรฐานการศึกษาให้รองรับ ปรับมาตรฐานการศึกษาให้ยืดหยุ่น และรองรับการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะท่ีเป็นแบบ Module-Based แบบ CWIE ซึ่งอาจแตกต่างไปจากการศึกษาใน
รูปแบบปกติและอาจใช้กลไก Sandbox ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา ๖๙ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒)  

(๔) การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคน ต้องมีกลไก การก าหนดความต้องการ
ก าลังคน (Demand Identification) เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาหรือสาขาอาชีพ ท้ังการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/การ
ฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส าหรับผู้เรียนวัยท างาน  

๑.๒) ระดับสถำบันอุดมศึกษำ  
(๑) สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ท้ังระบบ สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)  
(๒) สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 

Learning Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

(๓) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พร้อมกับการพัฒนาระบบ Credit 
Bank ท้ังภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสม
เพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้  

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและตรงกับความต้องการ  

(๕) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทางานกับภาคการผลิตและบริการสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนให้
บุคลากรท างานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากร
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ให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะท่ีภาคการผลิตและบริการต้องการ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน 
(มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  

ขั้นตอนที่ ๒ ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา
แผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในโอกาสการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๓ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง อย่างยั่งยืนภายใน 
๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้
มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและ รวมไปถึงความสามารถการท าวิจัย
และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ระยะเวลา
ดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

 ขั้นตอนที่ ๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกับจัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  

 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา) ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  
 
   ส่วนที ่๓ ข้อเสนอในกำรมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย (เรียงล ำดับควำมส ำคัญ) 

๓.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... สาระส าคัญโดยสังเขป ให้มีการจัดท ากฎหมายว่า
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางท่ีเน้นการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และปฏิรูปกลไกการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาและวางกลไกส าคัญให้สอดคล้องกับการจัด
องค์กร รวมถึงการจัดองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามภารกิจของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ จะต้องเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 
 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบบัที่ ๑๒ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี ้ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ  
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หลักกำร :  
๑) น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติพัฒนาอย่างบูรณาการบนทางสาย

กลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี  
๒) ค านึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ  
๓) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี  

วัตถุประสงค ์:  
๑) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
๒) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็งมีเสถียรภาพ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๓) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์  
๔) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  
๕) เพื่อให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและพื้นท่ี  ท าให้

ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปช่ัน  
ยุทธศำสตร์ :  
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
เป้ำหมำยรวม :  
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมี
ความเป็นไทย  

๒) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ทีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า  โดย
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เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม               
มีความมั่นคง ทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของ นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้ าและการค้ามนุษย์ลดลง  มีความพร้อมท่ี
ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง และมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 
  แผนกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2580   
ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศกึษำธิกำร 

 
วิสัยทัศน์  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอด

ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหล่ือมล้ าในสังคมด้วยการเพิ่ม ผลิตภาพของก าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

วัตถุประสงค ์(Objectives)  
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และความเหล่ือมล้ า ภายในประเทศ

ลดลง 
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เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations)  
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

• 3Rs ได้แก่  - การอ่านออก (Reading)  
- การเขียนได้ (Writing)  
- การคิดเลขเป็น (Arithmetic)  

• 8Cs ได้แก่   
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and Problem 

Solving)  
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding)  
- ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ ผู้น า  (Collaboration, Teamwork and 

Leadership)  
- ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media 

Literacy)  
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy)  
- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ  ๒๐ ปีไว้ ๕ ด้าน

ประกอบด้วย  
๑) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)  
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
- ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
- ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะท่ีตอบสนอง

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
- ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิต

หลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  
๒) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม (Equity) ผู้เรียน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม  

๓) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถและ เต็มตำมศักยภำพ 
(Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน เพื่อคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึง
มี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ี
ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



57 
 

๔) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
และกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุ เป้ำหมำย  (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษา  และ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
ให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานประกอบการ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ีเหมาะสม  

๕) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ  บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง
ของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 ยุทธศำสตร์หลกัของแผนกำรศึกษำแหง่ชำติที่สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย ดังนี ้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ท่ีสะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ี
พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
เพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่เพิ่มข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเป็น
พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย
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คุกคามใน รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ             
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี ้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วน
ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ใน
สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น จ านวน
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ท่ีจัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ            
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/
งานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม การผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมี
ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มีเป้าหมาย ดังนี้  
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
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๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ท่ีได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มข้ึน และมีสาขาและ
วิชาชีพ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น  สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพิ่มขึ้น เป็นต้น  

๓.๔ แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  

๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี ้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน  และสามารถ

ตรวจสอบได้  
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พื้นท่ี  
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
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๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 
 แผนพฒันำกำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธิกำร ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)   

 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน              
มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง  

กลยุทธ์  
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบ            

ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือการเรียน

การสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน  
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีครูครบตามเกณฑ์               

มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน  ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                            
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  

กลยุทธ์  
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ันและครูใน

สาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่มจ านวน

บัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมท้ังมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การ  ให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  
3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล  
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยี 

และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่

วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการเด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  

กลยุทธ์  
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ในทุกพื้นท่ี 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถี

ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรมอย่าง

กว้างขวาง  
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย 
และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์  
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผลของ

ฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐาน
เดียวกัน  

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศำสตร์ที ่6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส และเป็นท่ี

ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  

กลยุทธ์  
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ า สร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา  
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม  พัฒนา เป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
 
 



63 
 

  พระบรมรำโชบำย ในหลวงรัชกำลที่ 10   
พระบรมราโชบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐ และพระราชกรณียกิจด้าน

การศึกษาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน ให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ  
๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม  
๓. มีงานท า – มีอาชีพ  
๔. เป็นพลเมืองดี  

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
๒) ยึดมั่นในศาสนา  
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน  

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
๑) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี  
๒) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  
๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว  
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ  
๑) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุงให้เด็ก และเยาวชนรักงาน 

สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
๒) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอก หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น และมีงานท า

ในท่ีสุด  
๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว  

๔. เป็นพลเมืองดี  
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน  
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องสงเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ

ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 
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  ประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร   
เรื่อง นโยบำยและจุดเนน้ของกระทรวงศกึษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุด เน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 เพื่ อ ให้ ส่ วนราชการ ใน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อมุ่งเป้าหมายคือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงศึกษาการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น  12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 
2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้สังคม และผลัดดันให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถรลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการ
บริหารและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังกระบานการจัดท า
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น  

3) ปรับรื้นและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กร รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

4) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ  
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี  
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฎิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ  

1.2 เรียนรู้ตลอดชีวิต  
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)  
- ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูง

วัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วม                  
ในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์
ระดับต าบล  

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ัง
ทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน  

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้มีทักษะ
และความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบ
เข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม                            
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน        

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากร

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามใน
การต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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- ปลูกฝ่ังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต           
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ  ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฎิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
- ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม  
- ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได้  
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ

ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระและ

มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
- จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ  
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
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 นโยบำยและจุดเนน้ของกระทรวงศกึษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ)  
(ตำมประกำศ ณ วันที่ 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563) 

 
- นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย  

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

- ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ  

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม
ผู้เรียนท่ัวประเทศ  

ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ท่ีเน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อท า ครูยกก าลังสองท่ีเน้นเพิ่มคน
เก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนท่ีบ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองท่ี
เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่ือการเรียนรู้ยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนผ่านส่ือผสมผสานผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  
ได้แก่ On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน และ On-
Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ท่ีเพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
  จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะความรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train TheTrainer) และ
ขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP)  

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น”  
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมา

ใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 
1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาด
ใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ  ติดตาม  ประเมินผลในระดับนโยบาย  และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ  
 

 ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน  
เรื่อง นโยบำยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี  สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ท่ี
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ” มุ้งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ า  

2. ด้ำนโอกำส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
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ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. ด้ำนคุณภำพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษ             

ท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ              
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ              
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้ำนประสิทธิภำพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี

สามารถด ารงได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  น้อย

กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ี

ลักษณะพิเศษ  
4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565  
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่Thailand 4.0 ท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
นโยบำย  
1. ด้ำนควำมปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้ำนโอกำส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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3. ด้ำนคุณภำพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น  ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุล ทุกด้าน ส่งเสริมการ  
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน             
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้ำนประสิทธิภำพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน                   

ท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3               

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และสถานศึกษาท่ีต้ัง              

ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์หน่วยงำน  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้าทาง

การศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
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1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ท่ี  ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  
1.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  
85 

2.  ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 
20 ของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา  

20 

3.  ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนในวิชำหลัก (O-NET) และ
ด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 3 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ท่ี  ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  
1.  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการ

จัดการศึกษาตามบริบท  
80 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  80 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)  
3 

3. จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป ์นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

29 , 125 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  1 
5. จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น  
200 

6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด  

100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม             ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

- 

9. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น  - 
10
. 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ
ท่ี 21  

80 

(*) เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
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4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้าทาง
การศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ  

- ระดับปฐมวัย  
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)  

100 
100 
100 
78 

2. จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น  

3,630,00
0 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท  80 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  20 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  
80 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 
2. โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น  20 
3. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
90 

4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  50 
5. ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวใน

การบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน  
80 
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ตอนท่ี  3 
ทิศทำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 

 

   1. กำรบรหิำรจดักำรศกึษำ 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร ปริมาณงานตาม
กฎกระทรวง และมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบด้วย 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยผู้บริห าร                
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร   

แบบ “ ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน       สู่เป้าหมายขององค์กร” ภายใต้ความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย 

 

ใช้รูปแบบกำรบรหิำรงำนเชิงระบบ (P-D-C-A) 

 
ขั้นวำงแผน (Plan) 
           ก าหนดกรอบงานท่ีต้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ โดย
พิจารณาว่า ต้องน าข้อมูลอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง การ
วางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
ขั้นปฏิบัติ (DO) 
          ลงมือปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกท่ีก าหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ขั้นตรวจสอบ (Check)  
          เป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และพัฒนา ซึ่งท าให้ทราบว่าการปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดความถ่ีของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
ขั้นด ำเนินงำนใหเ้หมำะสม (Act)  
        เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะน าผลการตรวจสอบมาด าเนินการ ๒ กรณี คือ  
กรณีที่ ๑ ถ้ำมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ให้น ากระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
กรณีที่ ๒ ถ้ำผลงำนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรด าเนินการอย่างไรต่อไป  
            เพื่อให้บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้  
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๗๖ 
 

  2. วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  เป้ำหมำย  กลยทุธ์ของสถำนศกึษำ 
 วิสัยทศัน์ (Vision) 
    โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เป็นสถานศึกษามิ ติใหม่  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                   
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 ค ำส ำคัญของวิสัยทัศน์ 

1) สถานศึกษามิติใหม่ คือ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ 

2) มาตรฐานสากล คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารครูและบุคคลากร 
3)  คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากร และคุณภาพการบริหารจัดการ  
4) พื้นฐานความเป็นไทย คือ สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ                        

พระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 10 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ (Mision) 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เครือข่าย
ความร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ                          
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3) ส่งเสริม พัฒนาทักษะวิชาชีพและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

4) พัฒนาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เป้ำหมำย (Goal) 

 คุณภำพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและ              

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3) ผู้เรียนมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
5) ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารในสังคมโลก 
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คุณภำพผู้บริหำรครูและบุคลำกร; 
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้งานวิจัย ส่ือและนวัตกรรม

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และประเมินผู้เรียนเป็นระบบ ด้วยวิธีหลากหลาย 

 

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
1) ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่าย

ความร่วมมือ 
2) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
3) สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4) สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 
5) สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
6) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดี 

         กลยุทธ์ (Strategy)  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น คน ดี คน เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
 

   3.  แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ 

 

   4.  กลยุทธ์กำรพัฒนำคณุภำพและเป้ำหมำยกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ 
                เป็น คนดี คนเก่ง  
                และอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
                อย่างมีความสุข 
 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3) ผู้เรียนมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีสุขภาวะทาง
ร่างกายท่ีดี 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ
การคิดค านวณ 

5) ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารในสังคมโลก 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู 
              และบุคลากร 
              ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
  
 

1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การใช้งานวิจัย ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และประเมินผู้เรียนเป็น
ระบบ ด้วยวิธีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร 
               จัดการและส่งเสริม 
               การมีส่วนรวมในการ 
               จัดการศึกษา 

1) ผู้ บ ริ ห า ร  มี ก า รบริ ห า ร จัดก ารตามห ลักธ ร รมาภิ บ า ล                       
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ 

2) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพ 

3) สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4) สถานศึกษามีอาคารสถาน ท่ี ระบบสาธารณูปโภคและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 
5) สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ                    

จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
6) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดี 

 
  5.  จุดเนน้ในกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
 

         5.1 ด้ำนผู้เรียน  : ผู้เรียนคุณภำพ 
          

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูง
กว่าปีท่ีผ่านมา หรือค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  

2) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4) ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ  
5) ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ  

 

          5.2  ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมืออำชีพ /ผู้บริหำรยุคใหม่ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมืออำชีพ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย  
3) ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการส่ือสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์  
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ ก าลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ 
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ผู้บริหำรยุคใหม่  
1) เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และ

เครือข่ายความร่วมมือ  
2) เป็นผู้น าด้านทักษะดิจิทัล และการส่ือสาร  
3) มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
4) มีขวัญ ก าลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
 

5.3 ด้ำนบริหำรจัดกำร : สถำนศึกษำมิติใหม่ 
 

1) น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

2) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ  

3) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  
4) บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
5) มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 

 
  6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

  
 

“ ยิ้ม ไหว้ ทักทำย แต่งกำยดี ” 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

“ มำรยำทดี มคีณุธรรม” 
     

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

เอกลกัษณ์ของสถำนศกึษำ 
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ตอนที่ 4 
 แผนกำรใช้งบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2564  

1. ประมำณกำรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร งบประมำณ 
(บำท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียนมัธยมศึกษาตอน (123 คน x 3,500 บาท) 430,500.๐๐ 
2 เงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียนมัธยมศึกษาปลาย (63 คน x 3,800 บาท) 239,400.๐๐ 
3 เงินคงเหลือจากปีงบประมาณก่อน 160,450.50 

รวม 830,350.50 
4 เงินระดมทรัพย ์ 186,000.๐๐ 

รวม 1,016,350.50 
5 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (123 คน x 880 บาท ) 108,240.00 
6 เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย (63 คน x 950 บาท) 59,850.00 
7 เงินคงเหลือจากปีงบประมาณก่อน 90,045.00 

รวม 258,135.00 
รวม 1,274,485.50 

 

 

34%

19%
12%

15%

8%

5%

7%

ประมำณกำรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2564

เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย

เงินอุดหนุนคงเหลือปี 63 เงินระดมทรัพย์

เงินพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น เงินพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย

เงินพัฒนาผู้เรียนคงเหลือ ปี 63
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2. รำยกำรจัดสรรเงินตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร ปีกำรศึกษำ 2564  
 ปีการศึกษา 2564 ได้จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับโครงการต่าง ๆ ตามการบริหารกลุ่มงาน                       
ของสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 16 โครงการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 8 โครงการ            
กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 โครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 1 โครงการ รวมจ านวนโครงการ ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 30 โครงการ และด้านอื่นอีก 2 ด้าน คือ งบส ารองจ่าย และค่าสาธารณูปโภค 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ 
(บำท) 

1 กลุ่มบริหารวิชาการ (66.00 %) 342,558.5๐ 
2 กลุ่มบริหารท่ัวไป (25.03 %) 128,460.00 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (8.38 %) 43,000.00 
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (0.97 %) 5,000.00 
5 ส ารองจ่าย (9 %) 51,331.50 
6 ค่าสาธารณูปโภค 260,000.00 

รวม 830,350.00 
 
 

 
 

 

 
 

66%

25%

8%
1%

งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

วิชาการ ท่ัวไป บุคคล งบประมาณ
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3. รำยกำรจัดสรรเงินระดมทรัพย์ ปีกำรศึกษำ 2564  
 ปีการศึกษา 2564 ได้จัดสรรเงินระดมทรัพย์ส าหรับเป็นค่าจ้างนักการภารโรง และครูขาดแคลน 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณ 
(บำท) 

1 ค่าจ่างนักการภารโรง 119,700.00 
2 ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน 41,400.00 

รวม 161,100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77%

23%

รำยกำรจัดสรรเงินระดมทรัพย์ ปีกำรศึกษำ 2564

ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างครูสาขาดแคลน
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4. รำยกำรจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564  
 ปีการศึกษา 2564 ได้จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ล ำดับที่ รำยกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 กิจกรรมวิชาการ 98,035.00 
2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร 28,000.00 
3 กิจกรรมทัศนศึกษา 18,600.00 
4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) 44,500.00 

5 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 69,000.00 

รวม 258,135.00 
 

 
 

38%

11%
7%

17%

27%

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

วิชาการ คุณธรรม ลูกเสือ ทัศนศึกษา ICT COVID 19
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ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มบริหำรงำน ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ท่ี กลุ่มบริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงินระดมทรัพย์ 
เงินรำยได้

สถำนศึกษำ 
เงินอื่น ๆ หมำยเหตุ 

1 กลุ่มบริหำรวิชำกำร       
1.1 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 150,000.00      
1.2 โครงการจัดจ้างครูสาขาขาดแคลน (กลุ่ม บค.) 72,000.00  41,400.00    
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 46,000.00      
1.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผล และจัดท าข้อสอบ 30,855.00      
1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 3,000.00      
1.6 โครงการงานนิเทศและวิจัยช้ันเรียน 3,000.00      
1.7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 25,000.00      
1.8 โครงการแนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพ 3,000.00      
1.9 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ (PLC) 

4,000.00      

1.10 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 5,703.5      
1.11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  78,035.00     
1.12 โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 20,000.00     

1.13 โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  30,000.00     
1.14 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ (กลุ่ม บท.)  10,000.00     
1.15 โครงการเตรียมเฝ้าระวังป้องการและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 29,000.00     
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ท่ี กลุ่มบริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงินระดมทรัพย์ 
เงินรำยได้

สถำนศึกษำ 
เงินอื่น ๆ หมำยเหตุ 

1 กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ต่อ) 
1.16 โครงการพัฒนากิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

 44,500.00     

รวม 342,558.50 211,535.00 41,400.00    
2 กลุ่มบริหำรท่ัวไป       
 2.1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 8,000.00      

2.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์ 93,000.00      
2.3 โครงการสุขอนามัยและโภชนาการ และพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

8,000.00    6,600.00  

2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณี 

8,000.00      

2.5 โครงการซื้ออุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 5,000.00      
2.6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ*  (กิจกรรม

วิชาการ) 
    

2.7 โครงการตามนโยบาย สพฐ. 6,460.00      
 2.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
 28,000.00     

 2.9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 
 

 18,600.00     
 

รวม 128,460.00 46,600.00   6,600.00  
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ท่ี กลุ่มบริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงินระดมทรัพย์ 
เงินรำยได้

สถำนศึกษำ 
เงินอื่น ๆ หมำยเหตุ 

3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       
 3.1 โครงการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 37,000.00      
 3.2 โครงการสงเสริมคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 6,000.00      
 3.3 โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม*   (กิจกรรม

วิชาการ) 
    

 3.4 โครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน*  (งบอุดหนุน
วิชาการ) 

     

 3.5 โครงการจ้างครูพลศึกษา (งบเขื่อน)     180,000.00  
 3.6 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
    10,000.00  

 3.7 โครงการจ้างนักการภารโรง   119,700.00    
รวม 43,000.00    190,000.00  

4 กลุ่มบริหำรงบประมำณ       
 4.1 โครงการพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ 5,000.00      

รวม 5,000.00      
รวม 519,018.50 258,135.00 161,100.00  196,600.00  
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ตอนที่ 5 
ตำรำงกำรด ำเนินงำน โครงกำรปีกำรศกึษำ 2564 

ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประ
มำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๓ – 256๔ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

   ๒. เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ข้อ
ที่ ๑ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

 

๑) นักเรียนจ านวน ๑๘๐ คน และครู 
๑๘ คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับชาติ 

 

46,000 

 

1.)วางแผนการจัด
กิจกรรม  

2.)จัดเตรียมเอกสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.)ประชุมชี้แจง
รายละเอียดแก่ครู 

4.)จัดกิจกรรม 

5.)ส ารวจความคิดเห็น
ของครูและนักเรียน 

6.)สรุปผล รายงานผล 

             

ครูชญานิน 

ครูสจุิตรา 

ครูธันยากร 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการแนะแนวทางการศึกษา

และวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๒. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการสมัครเข้าเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษา 

๓. เพื่อค้นหานักเรียนที่เรียนดี กิจกรรม
เด่น ความประพฤติเรียบร้อย ให้ได้
เรียนต่อในโรงเรียน 

๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

และส่งเสริมการ

มีส่วนรวมในการ

จัดการศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๑  มากกว่าร้อยละ ๘๐  ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๓  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน
บ้านพัฒนา   โรงเรียนบ้านพัฒนา ๒   
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ มาศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑ ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะครู
ในกลุ่มเป้าหมายรู้จักรายละเอียด
และทางเลือกในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ 

 

๓,๐๐๐ ๑. ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 

- ประชุมเตรียมการ 

- เขียนโครงการ เสนอ

ขออนุมัติ 

๒. ขั้นด าเนินการ 

(Do) 
- แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามแผน

ที่วางไว ้

๓. ข้ันทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  

๔. ขั้นสรุปผลและ

รายงาน (Action) 
- สรุปประเมิน

โครงการฯ 

- จัดท ารายงาน

โครงการฯ  น าเสนอ

ฝ่ายบริหาร 

            นาย

ศุภชัย 

ย้ิมแก้ว 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-2019)  

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน ในด้านสุข

ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ในช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ 

๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการในด้านจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพในช่วงเกิดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๓. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนทั้งหมดได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในด้านสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม  
๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนทั้งหมดได้รับบริการได้ใช้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
๑) นักเรียนมีความสามารถ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในด้านสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม ต้ังแต่ระดับ 
๓ ข้ึนไป มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
๒) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพต้ังแต่ระดับ ๓ ข้ึน
ไป มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๒๙,๐๐๐  
๕. ขั้นเตรียมกำร 
(Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 
- ประชุมเตรียมการ 

๖. ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
- แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว ้
๗. ขั้นทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  
๘. ขั้นสรุปผลและ
รำยงำน (Action) 
- สรุปประเมิน
โครงการฯ 

- จัดท ารายงาน
โครงการฯ  น าเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 

            นางสาว

ชญานิน  

คมพจน์ 

 

นางสาว

สุจิตรา  

ซุ่นสั้น 

 

นางสาว

จิตอารีย์  

คล้าย

ห้างหว้า 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โตรงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อพฒันาคุณภาพงาน

วิชาการ (PLC) 

วัตถุประสงค์ 

๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๕. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการ

จัดการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

๒) ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในด้าน         

ต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) ด้านการตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

๒) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

๔. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานทาง

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 
2 พัฒนา
ผู้บริหาร 
ครูและ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ

การพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  

๔) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ

การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญจากการได้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓) ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการ (PLC) มีความ

พึงพอใจ ต้ังแต่ระดับ ๓ ข้ึน

ไป มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๔,๐๐๐ ๙. ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 

- ประชุมเตรียมการ 

๑๐. ข้ัน

ด าเนินการ (Do) 
- แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามแผน

ที่วางไว ้
๑๑. ข้ัน
ทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  
๑๒. ข้ัน

สรุปผลและรายงาน 

(Action) 
- สรุปประเมิน

โครงการฯ 

- จัดท ารายงาน

โครงการฯ  น าเสนอ

ฝ่ายบริหาร 

            นางสาว

ชญานิน  

คมพจน์ 

 

นางสาว

สุจิตรา  

ซุ่นสั้น 

 

นาย

ศุภชัย  

ย้ิมแก้ว 

 

นางสาว

จิตอารีย์  

คล้าย

ห้างหว้า 

 

นางสาว

ธันยากร  

เพ็ง

จันทร์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงการนิเทศและวิจัย              
ในชั้นเรียน  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระ  

 
2. เพ่ือพัฒนาครู ในการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
3. เพ่ือพัฒนาครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 
๔. เพ่ือพัฒนาครูในการ

น าการวิจัยชั้นเรียนมา

พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 

2 พัฒนา

ผู้บริหาร 

ครูและ

บุคลากร 

 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้
ความสามารถและความถนัดใน
รายวิชาที่สอน ร้อยละ ๑๐๐  
๒. ครูมีความรู้ความสามารถใชส้ื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
นาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
นาปัญหาและอุปสรรคจากการเรียน
การสอนมาแก้ไข โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ร้อยละ ๑๐๐  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ครูสามารถจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูสามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๓,000  
 
 
1. ประชุมคณะท างาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2. แต่งต้ังครูรับผิดชอบ
จัดท าโครงการ  
๓. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
๔. วางแผน 
ประสานงาน สถานที่ 
ผู้ปกครอง บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. ด าเนินการตาม
กิจกรรมในโครงการ  
๖. สรุป ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            นางสาว
สุจิตรา  
ซุ่นสั้น 
 
นางสาว
จิตอารีย์ 
คล้าย
หว้า 

 
นางสาว
ธันยากร 
เพ็ง
จันทร์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน-วัดผล 
และจัดท ำข้อสอบ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษา 
หรือนักเรียนที่มีความประสงคจ์ะย้าย
สถานศึกษา มีเอกสารหลักฐาน
ทางการเรียน 
๒. เพ่ือแจ้งข้อมูลการจบการศึกษา
ของนักเรียนประจ าปีการศึกษา ไปยัง
ต้นสังกัด 
๓. เพ่ือจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล เพ่ือให้ 
ครูอาจารย์ ได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้
อ้างอิง ให้สอดคล้องกับหลักการ
วัดผลประเมินผลและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
๔. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์
และประเมินผลข้อสอบของโรงเรียน
ให้เป็นข้อสอบ  มาตรฐานที่มี
คุณภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เพ่ือจัดท าข้อสอบกลางภาค ปลาย
ภาค ของโรงเรียนรัชชประภวิทยาคม 
๖. เพ่ือจัดท าข้อสอบกลาง (สพฐ.) ท่ี
ใช้วัดความผลสัมฤทธ์ิ ม.๑ และ ม.๒  

กลยุทธ์ที่ 

1 พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. หลักฐานทางการเรียน
ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รวมถึงหลักฐานทางการเรียน
ของนักเรียนที่ย้าย
สถานศึกษา หรือลาออกจาก
สถานศึกษา รวมทั้งหลักฐาน
การศึกษาของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา ไปยังต้น
สังกัด 
๒. โรงเรียนมีคลัง
ข้อสอบทั้ง ๒ ภาคเรียน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. การด าเนินงานทะเบียน
นักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
๒. โรงเรียนมีระบบการ
วัดผลที่มีคุณภาพ 

๓๐,๘๕๕  
 
 
1. ประชุม
คณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมาย
ภาระงาน 
2. แต่งต้ังครู
รับผิดชอบจัดท า
โครงการ  
๓. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
๔. วางแผน 
ประสานงาน 
สถานที่ 
ผู้ปกครอง 
บุคลากรและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๕. ด าเนินการ
ตามกิจกรรมใน
โครงการ  
๖. สรุป 
ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            นางสาว
สุจิตรา  
ซุ่นสั้น 
 
นางสาว
ชญานิน  
คมพจน์ 

 
นาย
ศุภชัย  
ย้ิมแก้ว 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
3. เพื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
๔ . เพื่ อจั ดกิ จกรรมที่ ส่ ง เ ส ริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
๕ . เ พื่ อ ใ ห้ ส ถ า นศึ กษา มี ก า ร
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบ ด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๖. เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ
และประเมินผู้ เ รี ยนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

๑ .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห ลั ก สู ต รที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นในระดับดี 
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรี ยน
เ ลื อ ก เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถและความสนใจใน
ระดับดี 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณของผู้เรียนในระดับดี 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาของผู้เรียนในระดับดี 
๕ . สถานศึกษามีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดี 
๖ . สถานศึ กษาตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ในระดับดี 

3,000  
 
 
1. ประชุมคณะท างาน
เ พ่ือชี้ แจ ง โครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตาม
โครงการ ฯ 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถ่ิน 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม 
-กิจกรรมพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๓. สรุป ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            อ.ชญา
นินและ
คณะ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประ
มำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๓ – 256๔ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติดีย่ิงข้ึน 

   ๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในทุกด้านตาม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

๑) ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามท่ีตนถนัด 

๒) ผู้เรียนที่มความสามารถพิเศษร้อย
ละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิชาการและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
๓) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัดและ
เต็มศักยภาพ 

๔) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

25,000 

 

1.)วางแผนการจัด
กิจกรรม  

2.)จัดเตรียมเอกสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.)ประชุมชี้แจง
รายละเอียดแก่ครู 

4.)จัดกิจกรรม 

5.)ส ารวจความคิดเห็น
ของครูและนักเรียน 

6.)สรุปผล รายงานผล 

             

ครูชญานิน 

ครูสจุิตรา 

ครูธันยากร 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

(งบ COVID) 

วัตถุประสงค์ 

๕. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๖. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๕) มีสื่อนวัตกรรมใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
ให้กับนักเรียน  มากกว่า
ร้อยละ ๖๐ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อสื่อและนวัตกรรม

ต้ังแต่ระดับ ๓ ข้ึนไป 

มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓๐,๐๐๐ ๑๓. ข้ัน

เตรียมการ (Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 

- ประชุมเตรียมการ 

๑๔. ข้ัน

ด าเนินการ (Do) 
- แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามแผน

ที่วางไว ้
๑๕. ข้ัน
ทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  
๑๖. ข้ัน

สรุปผลและรายงาน 

(Action) 
- สรุปประเมิน

โครงการฯ 

- จัดท ารายงาน

โครงการฯ  น าเสนอ

ฝ่ายบริหาร 

            นางสาว

ชญานิน  

คมพจน์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรพัฒนำหอ้งเรียน
คุณภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียน 
 
3. เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในระดับดี 
 
2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนใน
ระดับดี 
 
3. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในระดับดี 

1๕0,000  
 
 
1. ประชุมคณะท างาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2. แต่งต้ังครูรับผิดชอบ
จัดท าโครงการ  
๓. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
๔. วางแผน 
ประสานงาน สถานที่ 
ผู้ปกครอง บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. ด าเนินการตาม
กิจกรรมในโครงการ  
๖. สรุป ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            อ.ชญา
นินและ
คณะ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพที่
สูงข้ึนในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๕) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ทางวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๖) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ
การพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ  
๗) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ
การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหามี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
๘) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ
การพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๙) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ

การพัฒนาความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ 

๗๘,๐๓๕  

๑๗. ข้ัน

เตรียมการ (Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 

- ประชุมเตรียมการ 

๑๘. ข้ัน

ด าเนินการ (Do) 
- แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามแผน

ที่วางไว ้

๑๙. ข้ัน
ทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  

๒๐. ข้ัน

สรุปผลและรายงาน 

(Action) 
- สรุปประเมิน

โครงการฯ 

- จัดท ารายงาน

โครงการฯ  น าเสนอ

ฝ่ายบริหาร 

            นางสาว

ชญานิน  

คมพจน์ 

 

นาย

ศุภชัย   

ย้ิมแก้ว   

 

 

นางสาว

ธันยากร  

เพ็ง

จันทร์    
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โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ 

ต้ังแต่ระดับ ๓ ข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ ๖๐ 

๒) นักเรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหามี

ความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม  ต้ังแต่ระดับ ๓ 

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๓) มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ต้ังแต่

ระดับ ๓ ข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ ๖๐ 

๔) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ต้ังแต่ระดับ ๓ ข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ  ๖๐ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิง

คุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 
ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือยกระดับห้องสมุด
ของโรงเรียน ให้สมบรูณ์
และทันสมัย 
2. เพ่ือจัดให้มีหนังสือและ
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3. เพ่ือจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่าน
และการเรียนรู้ มีนักเรียน
และครูใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) นักเรียน และครูมี
ความสนใจเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดร้อยละ ๘๐  
2) ห้องสมุดมีหนังสือและ
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
- มีหนังสือใหม่ ๕๐ เล่ม 
- มีเครื่องพิมพ์เอกสาร ๑ 
เครื่อง 
- มีเก้าอี้พลาสติก ๘ ตัว 
เป้าหมายเชิงคุณภำพ 

1) นักเรียนมีความสนใจ
ใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน 
และมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
2) ห้องสมุดมีหนังสือและ
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงบรรยากาศ
การเรียนรู้ เอ้ือต่อการ
อ่านและการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

5,703.50 ๒๑. ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 

- จัดท าโครงการและเสนอ

โครงการเพ่ือขออนุมัติ

ด าเนินการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 

- จ าท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒๒. ขั้นด าเนินการ 

(Do) 

- ประชุมชี้แจง 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

ปฏิทินด าเนินงาน 

๒๓. ข้ันทบทวน
ตรวจสอบ (Check) 
- ส ารวจการใช้บริการ 
- ส ารวจความคิดเห็น 
ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
๒๔. ขั้นสรุปผลและ

รายงาน (Action) 

- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

แปลผลข้อมูล 

- สรุปรายงานผล 

            ครู

เบญญา

ภา  พุ่ม

ทอง 

 

 

ครูธันยา

กร  เพ็ง

จันทร์    
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ/์ 
มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 25๖4 – 25๖5 ผู้รับผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ 

๗. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การเรียน 

๘. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

๙. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ 

๑๐. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างครูกับนักเรียน 

๑๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน 

๑๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่น 

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
     ๒  ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคมให้ความ
ร่วมมือ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 

10.2.2      ๒ นักเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
     ๓ นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

 

๒๐,๐๐๐  

๒๕. ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
- ศึกษานโยบายต่าง ๆ 

- ประชุมเตรียมการ 

- เขียนโครงการ เสนอขอ

อนุมัติ 

๒๖. ขั้นด าเนินการ 

(Do) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

- ด าเนินงานตามแผนที่วาง

ไว ้

๒๗. ข้ันทบทวน
ตรวจสอบ 
(Check) 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน  

๒๘. ขั้นสรุปผล

และรายงาน (Action) 
- สรุปประเมินโครงการฯ 

- จัดท ารายงานโครงการฯ  

น าเสนอฝ่ายบริหาร 

            นาย

ศุภชัย 

ย้ิมแก้ว 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2544 - 2545 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

ระบบดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมสวัสดิกำรนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง มีการท างานร่วมกัน 
โดยผ่านกระบวนการท างานที่
ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติงาน สามารถ 
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
ตรงตามปัญหา 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น นักเรียน
เรียนรู้อย่างมี ความสุขและ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

1.นักเรียนโรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตาม
ปัญหา 
2.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มี
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ย่ังยืน  
3.ครู ผู้บรหิาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอกให้ความส าคัญของ
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและมี
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน  
4. โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมี
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไข
ปัญหาในด้านการศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดี
ขึ้นอย่างเป็นระบบ 
5.นักเรียนโรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคมทุกคนมีการพฒันาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม และหา่งไกลจาก
สิ่งเสพติด 

10,000  
 
 
1 ประชุมคณะครู
บุคลากรเพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียน และ
แนวทางพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เหมาะสมกับ
วัยและวุฒิภาวะ  
2 แต่งต้ังครูรับผิดชอบ
จัดท าโครงการ  
๓ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
๔ วางแผน ประสานงาน 
สถานที่ ผู้ปกครอง 
บุคลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
๕ ด าเนินการตาม
กิจกรรมในโครงการ  
๖ สรุป ประเมินผลและ
รายงานโครงการ 

            อ.มนัส
พงษ์ 
บุญญะ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรจัดจ้ำงครูสำขำขำด
แคลน 

๑.๒ กิจกรรมจ้างครูสาขาขาด

แคลน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลนที่
โรงเรียนต้องการ 

2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้
พัฒนาทักษะทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มคีวาม
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
๑ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนโรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

๖,000 

 

 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

 
 

   
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรยีนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๔ – 256๕ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1.1 พัฒนำกิจกรรมกำร
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร(ICT) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ นักเรียน สามารถ
ด าเนินกิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
2.เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการสืบค้นความรู้ผ่ าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 

๑  นักเรียน ของโรงเรียน 
ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร(ICT)  
 ร้อยละ ๑๐๐ 
2  นักเรียน ของโรงเรียน 
ได้รับการให้บริการ
สืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต  
 ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔๔,๕๐๐ 
 

 
1.)วางแผนการจัด
กิจกรรม  
2.)จัดเตรียมระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3.) ทดลองระบบ 
4.)จัดกิจกรรม 
5.)ส ารวจความคิดเห็น
ของนักเรียน 
6.)สรุปผล รายงานผล 

             
นายภมูิพัฒน์ สุขอุ่น 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรตำมนโยบำย สพฐ. 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย
ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยา
เสพติด 
 ๓.เพ่ือรณรงคต่อต้านยาเสพ
ติดอย่างต่อเน่ือง 
 ๔. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะใน
การป้องกันภัยในรูปแบบ
ต่างๆ 
 ๕.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณลุกษณะอันพึงประสงค์มี
น้ าใจและจิตสาธารณะ 
 ๖.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
เสียสละต่อสังคม 
   

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนไม่ติดยาเสพ
ติด                   
๒. นักเรียนทุระดับชั้นมีการ
เข้าร่วมโครงการติจอาสาร้อย
ละ 100 
 ๓. ครูและนักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้เก่ียวกับการสูบ
บุหรี่และพิษภัยของบุหรี่   
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๑.   ร้อยละ ๑๐0  ของ
นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ 
มีความรู้ความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
๒.   นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้จากการท ากิจกรรม 
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๓.นักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้มี
จิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่
เสมอ 
๔.โรงเรียนและสถานที่ใน
ชุมชน เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
100% 

 
๖,๔๖0 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน          
๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
๓ ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามปฎิทินด าเนินงาน 
 
 

             
อ.ณฐาพัชร์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2562 - 2563 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

 
โครงกำรซื้อวัสดุส ำนักงำน
ของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
ซื้อวัสดุส านักงานส าหรับการ
ด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 

 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม  มีวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานอย่างพอเพียง 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างของฝ่าย
บริหารทั่วไปในโรงเรียน 
 

 

 

 
5,000 

 
1. ส ารวจและตรวจตรวจสอบ
วัสดุส านักงาน 
 
2. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานตามระเบียบวัสดุ 
 

             
อ.บุญ
เรียง 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์
กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.
ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.
ค 

ส.
ค 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.
ค 

ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค 

โครงกำรสุขอนำมัยและโภชนำกำร 
และพัฒนำทักษะชีวิต 
วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
 ๒.เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
 ๓เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนครู
และบุคลากรทางกาศึกษาทุกคนใน
โรงเรียนและชุมชน 
 ๔.เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ๕.เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพ
ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ๖.เพ่ือจัดเรือนพยาบาลให้พร้อม
เป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบคุลากร 

 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวน
นักเรียน จากการท าโครงการ
น้ี) 
  นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการดูแล
สุขอนามัย จ านวน ๑๘๐ คน   
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจในงานอนามัย
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
 ๒. ผลการประเมินนักเรียน  
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเก่ียวกับการ
สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงดี 
เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

 
๘,ooo  ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน          

๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

๓ ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามปฎิทินด าเนินงาน 
 
 

             
อ.ณฐาพัชร ์
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/ 
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2544 - 2545 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้อาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
2. เพ่ือให้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ได้รับการดูแล 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
3. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายสในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

 
 
 
1. ครู นักเรียน บุคลากร ภายใน
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  
ร้อยละ 100 มีความปลอดภัย 
 
2. ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
 
 
  
3. หน่วยงานภายในและภายนอก 

 
 
 
93,000 

 
 
 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจง 
3. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

            ครู
สวัสด์ิ 
บุญ
รัตน์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ 
เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.
ค 

ก.พ มี.
ค 

โครงกำรส่งเสริม
กิจกรรมและวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ ประเพณ ี
วัตถุประสงค์ 
๑  เพื่อให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญ 
๒  เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตาม
ระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีดี 
๓  เพื่อให้นักเรียน 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
     

กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ(ระบุ
ช้ินงานท่ีได้/ระบุจ านวนนักเรียน 
จากการท าโครงการนี้) 
๑.๑  ครูและนักเรียนโรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคม ร้อยละ ๙๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ(ระบุผล
เชิงคุณภาพ) 
๒.๑ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนรัชชประภาวิทยา ร้อยละ 
๘๐  ตระหนักเห็นความส าคัญ 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
๒.๒ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนรัชชประภาวิทยา ร้อยละ 
๘๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
๘,000 

๑ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน          
๒ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
๓ ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามปฎิทิน
ด าเนินงาน 
 
 

             
อ.สิทธิกร 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๔ – 256๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 

๑    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

ได้รับประสบการณ์และความรู้

ใหม่ ๆ 

๒    เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศใน

การเรียนรู้ของนักเรียน 

๓    เพ่ือให้ผู้เรียนวางตัว

เหมาะสมเม่ืออยู่นอกสถานที่ 

๔.   ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อ

เหตุการณ์ในปัจจุบัน และ

อนาคต 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

๑  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

โรงเรียนรัชชประภา

วิทยาคมเข้าร่วมโครงการ 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒.นักเรียนได้

ประสบการณจ์าก

การเรียนรู้นอก

สถานที่และมีความรู้

เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

๑๘.๖๐๐ 

๑) จัดท าโครงการและเสนอ

โครงการเพ่ือขออนุมัติ

ด าเนินการ 

๒)วางแผนการจัดกิจกรรม   
-ส ารวจแหล่งเรียนรู้และ

เส้นทาง  

-ก าหนดวันเวลาและสถานที่ 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๓)จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

๔)ประชุมชี้แจงรายละเอียด
แก่คร ู

๕)ทัศนศึกษา 

6)ส ารวจความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 

6.)ส 7)สรุปผล รายงานผล 

             

อ.บุญเรียง 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/  
เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๔ – 256๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ให้กับ

นักเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

๑  นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

โรงเรียนรัชชประภา

วิทยาคมจ านวน๑๘๖ 

คนได้ร่วมกิจกรรม 

๒.นักเรียน

โรงเรียนรัชชประ

ภาวิทยาคม ทุกคน

ได้รับการพัฒนาให้

เป็น ผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

 

๒๘,๐๐๐ 

 

๑) จัดท าโครงการและ

เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติด าเนินการ 

๒) แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

๓)  ประชุมช้ีแจง 

๔)จัดกิจกรรมตาม

แผนการด าเนินงาน 

๕)ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน/ปรับปรุง

คุณภาพการประเมิน/

วางแผนในระยะต่อไป 

๖)สรุปรายงานผล/จัดท า

ข้อมูลสารสนเทศ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.บุญเรียง 

อ.ภูมิพัฒน์ 

อ.ชัยวัฒน์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรส่งเสริมควำม
เป็นระเบียบวินัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี
วินัยในตนเอง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  
3. เพ่ือพัฒนาสารวัตร
นักเรียนให้มีบทบาทหน้าท่ี
และวิธีการท างานอย่าง
ถูกต้อง 
 4. เพ่ือให้สารวัตรนักเรียนได้
ปฏิบัติงานภายในกรอบ
ทิศทางเดียวกัน  
5. เพ่ือลดปัญหาหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ลดน้อยลง 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1.ร้อยละ 85ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยบรรลุผล ตามอัต
ลักษณ์ ปรัชญา ที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละ 85ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรม – 
จริยธรรม      
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1.ร้อยละ 85ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย บรรลุผลตามอัต
ลักษณ์ ปรัชญา ที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละ 85ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรม – 
จริยธรรมสามารถ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้    

 

๘,๐๐๐ 
๑ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน          

๒ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

๓ ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามปฎิทิน
ด าเนินงาน 

             

อ.ชัยวัฒน์ 

ทีปะปาล 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรจ้ำงครูพลศึกษำ 

๑.๒ กิจกรรมจ้างครูพลศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสรรหาครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในสาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

2.  เ พ่ือส่ ง เสริ ม นัก เรี ยนไ ด้
พัฒนาทั กษะทางกี ฬ า ใ ห้ มี
ประสิท ธิภาพและสา มาร ถ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

3. เ พ่ือยกระดับผลสั มฤท ธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาให้สูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มคีวาม
เชี่ยวชาญในสาขาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
๑ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนโรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สูงข้ึน 

๑๘0,000 

 

 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

 
 

   
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1.โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑.๑ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกร 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองได้รับการบริการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนได้อย่างเป็นข้ันตอนและ
มีระบบแบบแผน 
๑.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
สนับสนุน ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
ผู้บริหาร ครู
และ
บุคลากร 
 

เชิงปริมาณ 
  ๑.๑จัดการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของครูภาคเรียนละ   
1  ครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ๑.๒ จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
งานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูความเคลื่อนไหว 
นวัตกรรมทางการศึกษา  
สวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา     
๑.๓  จัดทัศนศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้ง 
๑.๔ ส่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ิมพูน
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความ
เหมาะสม 

๑๙,๐๐๐ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1.โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑.๑ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกร (ต่อ) 
 

 เชิงคุณภาพ 
๑.๕  ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่ได้รับการ
อบรมสัมมนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๖  ครูสามารถน า
ประสบการณจ์าก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๗ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบ
ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษา
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
๑.๒ กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองได้รับการบริการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มี
ระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นข้ันตอนและมีระบบ
แบบแผน 

๑.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
สนับสนุน ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.๑จัดการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของครูภาคเรียนละ   
๑  ครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ๑.๒ จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
งานตามบาทบาทหน้าท่ี  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูความเคลื่อนไหว 
นวัตกรรมทางการศึกษา  
สวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา     
๑.๓  จัดทัศนศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อยปีละ ๑  ครั้ง 
๑.๔ ส่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ิมพูน
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเรียน 

๑๘,000 

 

 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

 
 

   
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
  การสอนและการ

ปฏิบัติงาน ตามความ
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
๑.๕  ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่ได้รับการ
อบรมสัมมนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๖  ครูสามารถน า
ประสบการณจ์าก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๗ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบ
ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษา
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

               



117 
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โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนรัชชประภำวทิยำคม 

๑.๒ กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการฯ 

วัตถุประสงค์ 

   ๑ . เ พ่ื อ ให้ คณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถในบทบาทหน้าที่
ของตนเองต่อสถานศึกษา 
   ๒. เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาให้
มากย่ิงข้ึน 
   ๓. เพ่ือเข้าใจอันดีระหว่าง
โ ร ง เรี ยนกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  ๔. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและ
ป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด า เ นิน ง านของ โ ร ง เ รี ยนที่
อาจจะเกิดข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคมมีการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง   
เชิงคุณภาพ 
  ๑ .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โ ร ง เ รี ย น รั ช ช ป ร ะ ภ า
วิทยาคม มีความรู้ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  ในระ ดับ ดี
เย่ียม 
   ๒ .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โ ร ง เ รี ย น รั ช ช ป ร ะ ภ า
วิทยาคมมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในระดับ
ดี 

๑0,000 

 

 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

 
 

   
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณ/ เชิง

คุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.2563 – 256๔ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
โครงกำรจ้ำงนักกำรภำรโรง 

๑.๒ กิจกรรมจัดจ้างนักการ

ภารโรง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสรรหาบุคลากรให้ตรง
กับความขาดแคลนของโรงเรียน 

2.  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีดูแลอาคาร
สถานที่ให้มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมการ
มีส่วนรวมใน
การจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งนักการภาร
โรง จ านวน 1 อัตรา 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ 

11๙,๗00 

 

 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ชี้แจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
๔.ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดโครงการ 
๕. สรุปผลและรายงาน 

 
 

   
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กมล
พัชญ์ 
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ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำน กลุ่มบริหำรงบประมำณ โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำร/ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์/
มำตรฐำน 

เป้ำหมำย  
(เชิงปริมำณ/ เชิงคุณภำพ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ.256๔ – 256๕ ผู้รับ 

ผิดชอบ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 
2564 
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้กลุ่มบริหาร
งบประมาณ ท างานมีคุณภาพ
ที่ดีเป็นไปตามข้ันตอนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

2. เพ่ืออ านวยความสะดวก
และมีวัสดุส านักงานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ 

 

กลยุทธ์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
และ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรวม
ในการจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณท้ัง 3 ฝ่ายคือฝ่าย
แผนงานและนโยบาย ฝ่าย
การเงิน และฝ่ายเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ ได้รับวัสดุส านักงาน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คิด
เป็นร้อยละ 100 
2. มีแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม มีวัสดุส านักงาน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
๒.โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคมมีแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

 
3,000 

 
๑) จัดท าโครงการและเสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓)  ประชุมชี้แจง 
๔)จัดกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงาน 
๕)ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน/ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน/
วางแผนในระยะต่อไป 
๖)สรุปรายงานผล/จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูภูมิพัฒน์ 

ครูเบญญาภา 
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ภำคผนวก 
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