
 
 

 



 
 

คำนำ 
 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โรงเรียนดาราคาม จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแผนงานหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาราคาม ระยะ ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักของโรงเรียน  

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือ ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาราคาม ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 

                                                        (นางนุชนาฏ เจริญสุข) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนดาราคาม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนดาราคาม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

ข้อมลูพื้นฐานโรงเรียนดาราคาม 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  

โรงเรียนดาราคาม ที่ตั้ง 932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 02-391 - 2422   โทรสาร 02-381 - 4265 e-mail: 
Darakam2506@hotmail.com website: www.Darakam.ac.th เป ิดสอนระดับช ั ้น อนุบาล ถ ึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 324 คน  จำนวนครูและบุคลากร  32  คน  
 
ประวัติโรงเรียนดาราคาม 
 ดาราคามเดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านกล้วย”  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับ
นักเรียนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2505  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 183 คน   ครู 18 คน 
ได้ฝากเรียนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงย้ายมาอยู่  ณ ที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2506 
 ฯพณฯหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น 
“โรงเรียนดาราคาม” เพื่อให้เข้าชุดกับหมู่อาคารในบริเวณท้องฟ้าจำลอง ดาราคาม จึงหมายถึง  “บ้านดาว” นับ
จากนั้นเป็นต้นมาจึงถือว่าวันที่ 3 มกราคม เป็นวันกำเนิดโรงเรียน 
 ต่อมาปีพ.ศ.2523 โรงเรียนดาราคามเปลี ่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาอยู ่ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จนถึงปี พ.ศ. 2546 
 ในปีพ.ศ.2546 มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพรบ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และกฎกระทรวง แบ่ง
ส่วนราชการ  มีการจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการใหม่ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2546 โรงเรียนดาราคามจึงข้ึนตรงกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   (สพท.กทม.เขต
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ในปีพ.ศ.2554 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โรงเรียนดาราคามจึงขึ้นตรงกับสำนักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
คำขวัญของโรงเรียน 
 สุขภาพดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิทยา 
ปรัชญาของโรงเรียน 
 “เยาวชนที่ดี  คือ  ทรัพยากรอันมีคุณค่าของชาติ 
สีประจำโรงเรียน 

ฟ้า - ขาว  หมายถึง  ท้องฟ้าและปุยเมฆ 
อักษรย่อ  ส.ร.ค.  
 ส.  ย่อมาจากกรมสามัญศึกษา  ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัด 
 ร.  ย่อมาจาก  ดารา  แปลว่า  ดาว , ดวงดาว 
 ค.  ย่อมาจาก  คาม   แปลว่า  บ้าน , หมู่บ้าน 
 



 
 

 
ตราประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
        ผู้อำนวยการโรงเรียน:  นางนุชนาฏ  เจริญสุข 
 โทรศัพท์:  0620483868    e-mail:  Kruor.dj3050@gmail.com   
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  ศษ.ม (บริหารการศึกษา) 
        ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  เมษายน  2562 จนถึงปัจจุบัน   
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่  6  ไร่  3  งาน มีอาคารสถานที่เพ่ืออำนวยการบริการ 
 1 อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  
  1.1 อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (สร้างปี 2507) 
   ห้องพิเศษ     จำนวน 4 ห้อง 
   1. ห้องนาฏศิลป์  
   2. ห้องดนตรีไทย 
   3. ห้องศิลปะ 
   4. ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 
  1.2 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (สร้างปี 2509) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 1 ห้อง 
   1. ห้องพลศึกษา  
  1.3 อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (สร้างปี 2510) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 4 ห้อง 
   1. ห้องพัสดุ 
   2. ห้องสมุด 
   3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
   4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  1.4 อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ0121 อ่ืนๆ ขนาด 4 ชั้น 18 ห้องเรียน (สร้างปี 2536) 
   ห้องพิเศษ    จำนวน 7 ห้อง 
   1. ห้องประชุม ชั้น 1 
   2. ห้องธุรการ 
   3. ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน  
   4. ห้องวิชาการ 
   5. ห้องประชุม ชั้น 2 
   6. ห้องคอมพิวเตอร์ 
   7. ห้อง E-classroom 
 2 อาคารประกอบ 
  - โรงอาหาร 1 หลัง (อาคารอเนกประสงค์  แบบ 0211  อ่ืน อ่ืน สร้างปี 2507) 
  - บ้านพักครู 1 หลัง (หลังที่3  แบบ 0303 สปช.303/28  สร้างปี 2536 )  
   - ส้วม 1 หลัง (หลังที่ 5 แบบ 0502 สปช.602/26  สร้างปี 2529 ) 
  - ส้วม 1 หลัง (หลังที่ 6 แบบ 0502 สปช.602/26  สร้างปี 2531 ) 
  - เรือนประชาสัมพันธ์ แบบอ่ืนๆ ( สร้างปี 2542  เงินบริจาค ) 
  - โรงครัว สร้างจากงบบริจาค (ปี 2563) 
  - บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย (สร้างปี 2562) 
  - บ้านพักภารโรง 1 หลัง สร้างจากงบบริจาค (สร้างปี 2562) 
  - บ้านฝึกงาน  
                       (สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราคาม แบบอ่ืนๆ สร้างปี 2528 เงินบริจาค) 
  - เรือนพยาบาล 1 หลัง 



 
 

  - โดมอเนกประสงค์ (สร้างปี 2563 เงินบริจาค จาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
 3 สนามเด็กเล่น  
        - สนามเด็กเล่น จำนวน 1 สนาม   
  - สนามกีฬา จำนวน 1 สนาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  



 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

 
โรงเรยีนดาราคาม  ท าการสอนในระดบัประถมศกึษา จากการศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อ

การพฒันาการศกึษาด้วยการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  โดยใช้เทคนิค  
SWOT  ( SWOT  Analysis )      ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม/ประเมนิสถานภาพของสถานศกึษา  สรุป
ไดด้งันี้ 

 
ปัจจยัของสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายใน  
(2S-4M) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
(STEP) 

1. โครงสรา้งและนโยบายของสถานศกึษา 
(Structure and Policy) 

2. ระบบบรกิารและคุณลกัษณะผูเ้รยีน 
(Services and Products) 

3. บุคลากร (Man) 
4. การเงนิ (Money) 
5. วสัดุอุปกรณ์ (Materiall) 
6. การบรหิารจดัการ (Management) 

1. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Socio-
Cultural) 

2. ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 
3. ดา้นเศรษฐกจิ (Economics) 
4. ดา้นการเมอืงและกฎหมาย (Political 

and Legal) 

 
แบบส ารวจปัจจยัเพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
(2S-4M) 

โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure and Policy) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. โรงเรยีนมกีารแบ่งโครงสรา้งการบรหิาร 
5 ฝ่าย คอื บรหิารงานวชิาการ งาน
บรหิารงานทัว่ไป งานงบประมาณและ
แผนงาน งานบุคลากร และงานกจิการ
นกัเรยีน 

2. มนีโยบายใหน้ า ICT มาใชใ้นการบรหิาร
จดัการศกึษาในสถานศกึษาสง่ผลให้
คุณภาพการจดัการศกึษาดขีึน้ 

1. จ านวนบุคลากรมจี ากดั บุคลากร
รบัผดิชอบหลายหน้าทีแ่ละหลายฝ่าย 

2. การจดับุคลากรไม่ตรงตามกรอบ
โครงสรา้ง สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการ
ท างานไม่เตม็ศกัยภาพ 



 
 

3. มนีโยบายใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นร่วมใน
การจดัการศกึษาสง่ผลใหเ้กดิความ
ร่วมมอืในการจดัการศกึษา 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
4. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

เป้าหมาย แผนงาน การท างานไวช้ดัเจน 
สง่ผลใหผู้ป้ฏบิตังิานมแีนวทางการ
ด าเนินงาน 

5. มกีารก าหนดโครงสรา้งการบรหิาร 
นโยบายในการปฏบิตังิานท าใหม้ทีศิทาง
ในการท างาน บุคลากรปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ถูกตอ้งรวดเรว็ 

6. มรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา การ
บรหิารจดัการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ท า
ใหผ้ลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษามี
ประสทิธภิาพ 

7. มนีโยบายใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมในการ
ก าหนดนโยบายวสิยัทศัน์ แผนงาน ท า
ใหบุ้คลากรเกดิความตระหนักในหน้าที่
และความรบัผดิชอบ 

8. มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรทาง
การศกึษาท าใหก้ารปฏบิตังิานมี
ประสทิธภิาพ 

9. การไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
กรุงเทพมหานคร 

 

ระบบบริการและคณุลกัษณะผู้เรียน (Services and Products) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. โรงเรยีนมกีารบรกิารนกัเรยีนดา้นต่างๆ 
ใหแ้ก่นกัเรยีน เช่น จดัหาทุนการศกึษา 
บรกิารบา้นพกันกัเรยีนประจ าพกันอน 

1. นกัเรยีนบางสว่นยงัขาดวนิัยในตนเอง 
2. ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ภายในหอ้งเรยีนยงัไม่เพยีงพอ เช่น พดั
ลม หลงัคารัว่ นกพริาบ  



 
 

2. โรงเรยีนและชุมชนใหบ้รกิาร อ านวย
ความสะดวกในกจิกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  

3. หอ้งเรยีนมจี านวนไม่เพยีงพอ 
4. ความปลอดภยัของระบบไฟฟ้ามคีวาม

ช ารุดทรุดโทรม 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

3. โรงเรยีนจดัหาบุคลากรทอ้งถิน่ เพือ่
สง่เสรมิและอนุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหโ้รงเรยีนจดั
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย
สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาตาม
ศกัยภาพและมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

5. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหจ้ดักจิกรรม
ช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจน พกิารและดอ้ย
โอกาส ท าใหไ้ดร้บัโอกาสในการศกึษา
และพฒันาตามศกัยภาพ 

6. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหใ้ชแ้หล่งเรยีนรู้
ในทอ้งถิน่อย่างหลากหลาย ท าให้
นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจเรยีนและมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ ี

7. เร่งรดั ตดิตามใหน้กัเรยีนเขา้เรยีนตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั 
สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัสทิธแิละโอกาสใน
การศกึษาอย่างทัว่ถงึ 

 

บุคลากร (Man) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ มคีวาม
รบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. บุคลากรสว่นหนึ่งเสยีสละเวลาสว่นตวั
ใหก้บังานราชการดว้ยความเตม็ใจ 

3. บุคลากรมจีรรยาบรรณต่อวชิาชพีคร ูและ
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารครแูละบุคลากร น าสือ่
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยั มา
พฒันางาน พฒันาตนเอง ใหท้นัต่อ
เหตุการณ์ 

1. บุคลากรมหีน้าทีร่บัผดิชอบและภาระงาน
พเิศษนอกจากงานสอนมาก 

2. บุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญในดา้น
เทคโนโลย ีสือ่ นวตักรรมมไีม่เพยีงพอ
ต่อการพฒันาสือ่ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา 

3. บุคลากรในโรงเรยีนสว่นใหญ่ไม่ใช่คนใน
พืน้ทีจ่งึมกีารโยกยา้ยบ่อยสง่ผลใหข้าด
ความต่อเนื่องในการจดัการศกึษา 



 
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
5. บุคลากร มคีวามรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ ไดร้บัการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

6. บุคลากรในโรงเรยีนมมีนุษยสมัพนัธแ์ละ
ปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้าขอรบับรกิาร 

7. บุคลากรทางการศกึษามคีุณธรรม 
จรยิธรรมทีด่ ี

 
 

การเงิน (Money) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. จากนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท าให้
โรงเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอืงบประมาณ
การจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

2. โรงเรยีนมกีารจดัท าโครงการเพือ่เสนอ
ขอตัง้งบประมาณจากหน่วยงานตน้สงักดั 

3. โรงเรยีนและชุมชนร่วมมอืกนัระดม
เงนิทุนและทรพัยากรในการจดักจิกรรม 

4. การบรหิารงานงบประมาณมคีวาม
โปร่งใส   

     ตรวจสอบได ้สง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ใน 
     การใชเ้งนิงบประมาณ 
5. การใชเ้งนิงบประมาณเป็นไปตาม

หลกัเกณฑค์วามขาดแคลนและความ
ตอ้งการจ าเป็นตามล าดบัความส าคญั 

6. มกีารระดมทรพัยากรจากหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชนท าใหโ้รงเรยีนมี
งบประมาณสนับสนุนในการจดักจิกรรม
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

 
 
 
 

1. งบประมาณในการด าเนินงานการจดัการ
เรยีนการสอนในแต่ละปีงบประมาณ หาก
มกีารพฒันาซ่อมบ ารุงทุกจุด 
งบประมาณทีไ่ดร้บัไม่พยีงพอ 

2. เนื่องจากโรงเรยีนอยู่ห่างไกลจาก
หน่วยงานศูนยร์าชการสถานทีส่ าคญั
ต่างๆ ท าใหต้อ้งใชจ่้ายงบประมาณค่า
เชือ้เพลงิมาก เพือ่เป็นค่าเดนิทาง 

3. โรงเรยีนจดัสรรงบประมาณงบประมาณ
ในการซ่อมแซม ปรบัปรุงครุภณัฑ ์
อาคารสถานที ่ไม่เพยีงพอ 



 
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
7. การบรหิารการเงนิและงบประมาณ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนงาน
โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

8. มกีารจดัท ารายงานการใชจ่้าย
งบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี 

9. มกีารจดัท าระบบบญัชใีหเ้ป็นปัจจุบนั
ถูกตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ
สามารถตรวจสอบได ้

10. โรงเรยีนไดร้บัการตดิตาม ตรวจสอบการ
ใชจ่้ายงบประมาณ การเงนิและบญัช ี
จากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 

 

วสัดอุปุกรณ์ (Materiall) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. โรงเรยีนมคีรทูีม่คีวามสามารถในการ
ซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์ 

2. โรงเรยีนมกีารจดัซือ้จดัหา วสัดุอุปกรณ์
ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการเพือ่ใชใ้น
การจดัการศกึษา 

3. โรงเรยีนจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์การศกึษา
ทีเ่อือ้อ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีน
อย่างเพยีงพอ 

1. จ านวนโต๊ะ เกา้อีข้องนกัเรยีนไม่เพยีงพอ
กบัจ านวนนกัเรยีน 

2. โรงเรยีนมเีครื่องมอืสือ่สารทีส่ามารถ
ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื่นไม่
เพยีงพอ 
 
 

การบริหารจดัการ (Management) 
จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. โรงเรยีนร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศกึษาก าหนดทศิทางและนโยบาย
การด าเนินงานของโรงเรยีน 

2. โรงเรยีนมกีารประชุมและวางแผนเพือ่
เตรยีมงานกจิกรรมต่าง ๆ 

1. ขาดการตรวจสอบขอ้มลูใหต้รงตาม
สภาพความเป็นจรงิประกอบในการ
พจิารณาจดัสรรงบประมาณในการจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

2. นโยบายเร่งด่วนทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้น
แผนปฏบิตักิาร สง่ผลใหก้ารใชจ่้าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏบิตัิ
การ 



 
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
3. มกีารจดัท าขอ้มลูสารสนเทศเป็นระบบ

ทนัสมยั ท าใหส้ะดวกต่อการน ามาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ในการบรหิารจดัการ 

4. มกีารประสานงานและประชาสมัพนัธส์ือ่
อย่างรวดเรว็ ทัว่ถงึ ท าใหชุ้มชน 
โรงเรยีนและหน่วยงานต่าง ๆ รบัทราบ
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจุบนั 

5. บุคลากรมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ 
ท าใหโ้รงเรยีนมคีวามเขม้แขง็ 
บรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

6. โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันา 

7. โรงเรยีนใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
และแผนปฏบิตักิารประจ าปี เป็น
เครื่องมอืในการบรหิารจดัการศกึษา  

8. มกีารพฒันาใชส้ือ่เทคโนโลยแีละสือ่ ICT 
อย่างต่อเนื่อง ในการบรหิารจดัการศกึษา 

9. มกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานภายใน
โรงเรยีน ท าใหบุ้คลากรมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 

10. การบรหิารดา้นการจดัการความรู ้และ
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เป็นระบบท าให้
การแลกเปลีย่นความรูแ้ละการจดัความรู้
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบส ารวจปัจจยัเพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

(STEP) 
ด้านสงัคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อปุสรรค 
1. ชุมชนมคีวามตระหนกัถงึความส าคญั

ของการจดัการศกึษาและสนบัสนุน 
สง่เสรมิใหบุ้ตรหลานเขา้รบัการศกึษา 

2. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ท าใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ 

1. ค่านิยมกระแสวฒันธรรมสงัคมเมอืง
กระทบต่อวถิชีวีติชนบท ท าใหพ้ฤตกิรรม
เปลีย่นไปในทางทีไ่ม่เหมาะสม 

2. ปัญหาครอบครวัแตกแยก หย่ารา้ง 
ผูป้กครองท างานต่างถิน่ สง่ผลใหเ้ดก็มี
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์
 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อปุสรรค 

1. การพฒันาดา้นการสือ่สารเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ ผูป้กครองทราบความเคลื่อนไหว
เกีย่วกบันโยบายการศกึษาของรฐับาล ที่
พยายามสนบัสนุนโอกาสสทิธคิวามเสมอ
ภาคทางการศกึษา ผูป้กครองสว่นหน่ึง
เหน็ความส าคญัของการจบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

2. การพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยสีง่ผล
ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ท าให้
นกัเรยีนไดร้บัองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ดา้น
เทคโนโลย ี

3. รฐับาลสง่เสรมิและพฒันาใหห้น่วยงาน
ทางการศกึษาพฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
สง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัโอกาสในการ
แสวงหาความรูโ้ดยผ่านระบบเครอืขา่ย
อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ 

4. ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีท าให้
สถานศกึษาคร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษาพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้

1. การแพร่กระจายของสือ่ทีไ่ม่เหมาะสม
ทีม่าพรอ้มกบัเทคโนโลยมีอืถอื ท าให้
นกัเรยีนขาดวจิารณญาณในการใชส้ือ่
อย่างไม่เหมาะสม แบ่งเวลาไม่ถูกตอ้ง 

2. นกัเรยีนสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมตดิเกม 
สง่ผลกระทบต่อการเรยีน 
 

 



 
 

สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารสนบัสนุนการ
จดัการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อปุสรรค 

1. ทุนการศกึษาตามนโยบายรฐับาล ทัง้
กองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาและ
ปัจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน ท าให้
นกัเรยีนไดร้บัการศกึษาต่อเนื่อง 

2. กองทุนตามนโยบายของรฐับาลสง่ผลให้
ผูป้กครองสรา้งงานสรา้งอาชพีท าใหม้ี
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

1. ผูป้กครองมรีายไดน้้อย สง่ผลให้
ประชากรวยัเรยีนมคีุณภาพชวีติไม่ด ี
และขาดโอกาสไดร้บัการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

โอกาส อปุสรรค 
3. ภาคเอกชนและองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่มศีกัยภาพในการสนับสนุน
ทรพัยากรการจดัการศกึษา 

4. การสนับสนุนงบประมาณการพฒันา
การศกึษาจากรฐับาลเพิม่ขึน้ ท าให้
โรงเรยีนมงีบประมาณสนบัสนุนที่
เพยีงพอ 

6.   การยา้ยถิน่ฐานและทีท่ างานของ
ผูป้กครอง ท าใหเ้ดก็ขาดความต่อเนื่องในการ
เรยีน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
โอกาส อปุสรรค 

1. กฎหมายการกระจายอ านาจการบรหิารมี
ผลท าใหห้น่วยงานองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งใหก้ารจดั
การศกึษาเพิม่ขึน้ 

2. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่2 
ฉบบัที ่ 3 และแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่ 4 
(พ.ศ.2562)ท าใหป้ระชากรวยัเรยีนมี
โอกาสไดร้บัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
เสมอภาคและทัว่ถงึ 

3. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที่2 
ฉบบัที ่ 3 และแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่ 4 
(พ.ศ.2562)มผีลท าใหค้รแูละบุคลากร

1. กฎหมาย ระเบยีบและแนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบังบประมาณขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ไม่เอือ้ต่อการสนบัสนุนการ
จดัการศกึษาโดยตรง 

2. ผูป้กครองไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาตามแนว
ทางการปฏริูปการศกึษา ท าใหไ้ม่
สามารถสง่เสรมิสนับสนุนการเรยีนรูข้อง
บุตรหลานได ้

3. นโยบายการศกึษามกีารเปลีย่นแปลง
ตามสภาวะทางการเมอืงท าใหก้ารจดั
การศกึษาไม่ต่อเนื่องและไม่บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์



 
 

ทางการศกึษาพฒันาคุณภาพการศกึษาสู่
มาตรฐาน 

4. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการ
ตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาพ.ศ.2560 
ท าใหโ้รงเรยีนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

5. รฐับาลด าเนินโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานสง่ผล
ใหผู้ป้กครองน านกัเรยีนเขา้มาศกึษา
อย่างต่อเนื่อง 

4. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการ
ลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา พ.ศ.2548 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2550) ท า
ใหม้ขีอ้จ ากดัในการควบคุมความ
ประพฤตขิองนกัเรยีน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       สภาพปัญหา  
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนเมือง แวดล้อมด้วยอาคารสำนักงานและสถานศึกษาที่สำคัญๆขทาง
ราชการชุมชนรอบๆ สถานศึกษาท่ีเป็นชุมชนดั้งเดิมมีค่อนข้างน้อย ทำให้มีอุปสรรคต่อการขยายปริมาณนักเรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ                          
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ 
และสามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน รวมทั้งมีความ                      
สามารถด้านการคิด และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั่วไป สามารถประสานงาน กับ
หน่วยงานอื่นให้มาร่วมพัฒนา การศึกษาของ สสถานศึกษา
จนทำผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 7-12 อยู่ในระดับดีมาก
ทุกตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
      ครูมีปประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความโดเด่นในด้านประสิทธิผล     
การดำเนินการของสถานศึกษา ที่มีระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบครบ 8 ขั้นตอนตามกฎกระทรวงที่พร้อมด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข้อ 14 ต้นสังกัดประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา ระดับศึกษา และผลการประกันคุณภาพภายใน
รอบสอง ปี 2551-2553  มีพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ผลการประเมิน ดีมาก 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่พึงพอใจ
หลายกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               
การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศที่อยู่ใน         
ระดับ ปรับปรุง 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
    ครูบางส่วนยังขาดประสิทธิผลของการจัด 
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน               
เป็นสำคัญ เฉพาะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้     
ของครูบางด้าน เช่นการวิเคราะห์ผลการประเมิน        
และนำมาใช้ในการเรียนการสอนซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ               
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๓ 
บริบทท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนดาราคาม  



 
 

บริบทท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนดาราคาม 
 

การบรหิารจดัการศกึษา เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพการศกึษานัน้จ าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะตอ้ง
วเิคราะหภ์ารกจิ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในของ
สถานศกึษา เพือ่น าไปก าหนดทศิทางการพฒันาใหส้อดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั  และสนองความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีประโยชน์ในการจดัการศกึษาและค านึงถงึบรบิททีส่ าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การจดัการศกึษา ประกอบดว้ย   
 ๑. หลกัการของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)  
 ๒. สาระส าคญัของยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
 ๓. สาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)   
 ๔. สาระส าคญัของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙   
 ๕. การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
 ๖. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กบัทิศทางการพฒันาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการใน
มิติด้านต่างๆ 
 ๗. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรชักาลท่ี ๑๐ 

 ๘. หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙. นโยบาย กระทรวง 
 ๑๐.นโยบาย สพฐ. 
 ๑๑. นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรงุเทพมหานคร 
 
 ๑. หลกัการของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) การที่จะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ให้เกดิขึ้นในอนาคตนัน้ จะต้อง  ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขบัเคลื่อน  
กระบวนการการพฒันาทัง้ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มกีารเตรียมความ
พร้อม รบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสิ่งที่ส าคญัที่สุดคือทกัษะการเรียนรู้และการ
เสรมิสร้างปัจจยั แวดล้อมที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มาประยุกตใ์ชท้ัง้ในเชงิระบบและโครงสรา้ง
ของสงัคมไทย ให้มภีูมคิุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกดิขึ้น แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มกีาร
ก าหนดวสิยัทศัน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตรข์อง ประเทศในระยะยาว เมื่อมกีารเปลีย่นรฐับาลกท็ าให้
นโยบายขาดความต่อเนื่อง การพฒันาจงึเกดิภาวะ หยุดชะงกัหรอืชะลอตวั ถอืเป็นการสูญเสยีโอกาสและ
สิ้นเปลอืงทรพัยากรประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นการปฏริูป ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทยใหม้ี



 
 

เป้าหมายการพฒันาประเทศในระยะยาว และเพื่อเป็นการ ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้ง
ขบัเคลื่อนประเทศไปสูเ่ป้าหมายทีเ่ป็นทีย่อมรบัร่วมกนัและ เป็นเอกภาพ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๙ อนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จงึได้ ก าหนดให้รฐัต้องจดัท า “ยุทธศาสตร์ชาติ” 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ  กนั โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ 
ประเทศไทยตอ้งปฏริูปและปรบัเปลีย่นอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพือ่ให้ โครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  ที่ส าคญัในการวางแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และต่อเนื่อง สู่แผนพฒันาฯ ฉบบัต่อๆ ไป
นัน้ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตไิด้ยดึ  ยุทธศาสตร์ชาตมิาเป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันาอย่างต่อเนื่องกนัไปตลอด ๒๐ ปี นอกจากนี้ ส านักงาน เลขาธกิารสภาการศกึษา ใน
ฐานะหน่วยงานที่มหีน้าที่ในการจดัท าแผนการศึกษาระดบัชาติในระยะยาว ก็ได้  พจิารณาน ากรอบแนว
ทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี มาใชป้ระกอบการพจิารณาจดัท า แผนการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ดว้ยเช่นกนั เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการเชื่อมโยงไปในทศิทาง เดยีวกนักบัแนวทางการ
พฒันาการเรยีนรูส้ าหรบัพลเมอืงทุกช่วงวยั ตัง้แต่แรกเกดิไปจนตลอดชวีติ  ดงันัน้ ในการจดัท าแผนพฒันา
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธ ิ การ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นอกจากจะค านึงถงึสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัสงัคมไทย ภูมภิาค อาเซียน และสงัคมโลก ที่มผีลกระทบต่อการพฒันาคน 
รวมทัง้กฎหมายทีส่ าคญัต่อการจดัการศกึษาของ ประเทศ และมผีลใหอ้ านาจหน้าทีข่องกระทรวงศกึษาธกิาร
ปรบัเปลีย่นไปจากเดมิแลว้ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดย้ดึกรอบหลกัการทีส่ าคญัอนัไดแ้ก่ ๑) ยุทธศาสตรช์าติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๒) แผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) และ ๓) แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ มาวเิคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการ
พฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร และ แนวทางใหส้ามารถขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าวไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม เกดิประโยชน์กบัผูเ้รยีนและประชาชน ผูร้บับรกิาร ไดส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเป้าหมายการ
พฒันาประเทศในระยะ ๕ ปีขา้งหน้า ทัง้ในมติคิวามมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และมติกิารบรหิารจดัการภาครฐั
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยปรากฏสาระส าคญัและประเดน็ ความเชื่อมโยง  
  
 ๒. สาระส าคญัของยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ภายใต้บทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๙ มาตรา ๖๕ ไดก้ าหนดใหม้ ี“ยุทธศาสตรช์าต”ิ เพื่อ
เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏริูป และการพฒันาระบบและกลไกการ
บรหิารราชการแผ่นดนิในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่ การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ซึ่งจะช่วย
ยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสว่นและน าพาประเทศไทย ใหห้ลุดพน้หรอืบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ทัง้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา  ความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริต
คอรปัชัน่ และปัญหาความขดัแยง้ในสงัคม รวมถงึสามารถรบัมอืกบัภยัคุกคาม และบรหิารจดัการความเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และสามารถเปลีย่นผ่านประเทศไปพรอ้มๆ กบัการเปลีย่นแปลง ภูมทิศัน์ใหม่ของโลก
ได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยงัคงรกัษาบทบาทส าคญัของเวทโีลก สามารถด ารงรกัษา  ความเป็นชาตใิห้มี
ความมัน่คง และคนไทยในประเทศมคีวามอยู่ดมีสีุขอย่างถ้วนหน้ากนั สาระส าคญัของยุทธศาสตร์ชาต ิจะ
ประกอบด้วย วสิยัทศัน์และเป้าหมายของชาตทิี่คนไทย ทุกคนต้องบรรลุร่วมกนั รวมทัง้นโยบายแห่งชาติ



 
 

และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทศิทาง และวธิกีาร ทีทุ่กองคก์รและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพรอ้มกนัอย่างประสานสอดคลอ้ง เพือ่ใหบ้รรลุซึง่สิง่ที่ คนไทยทุกคนตอ้งการ คอื “ประเทศไทยมัน่คง มัง่
คัง่ และยัง่ยนื ในทุกสาขาก าลงัอ านาจของชาต”ิ อนัไดแ้ก่ 
การเมอืงภายในประเทศ การเมอืงต่างประเทศ เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิยา การศกึษา การทหาร วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อส าร ดงันี้ 
วสิยัทศัน์: ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตาม  ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง หลกัการ : เชดิชสูถาบนั ประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้ป็นฐานในการ 
พฒันาประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพือ่สรา้งความปรองดอง ซึ่งมอีงคป์ระกอบคอื  
 ๑) แนวคดิ : เป็นปรชัญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบตัิตนในทางที่ควร  จะเป็น โดยมี
พืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของคนไทย และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลง  อยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัเพือ่ความมัน่คง  
 ๒) คุณลกัษณะ : เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตัไิด้ ในทุกระดบั โดย
เน้นการปฏบิตับินทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขัน้เป็นตอน  
 ๓) ค านิยาม : ความพอเพยีงประกอบดว้ย ๓ คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ คอืความพอดทีี่
ไม่น้อยหรอืมากเกนิไป ความมเีหตุมผีล คอืการตดัสนิใจโดยพจิารณาจากเหตุปัจจยั และค านึง ถงึผลทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและ  ความ
เปลีย่นแปลงทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  
 ๔) เงื่อนไข : การตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีงนัน้  ต้องอาศยัทัง้
ความรูแ้ละคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ๒ เงือ่นไข ไดแ้ก่ เงือ่นไขความรู ้อนัประกอบดว้ยความรูเ้กี่ยวกบั วชิาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั ้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อ
ประกอบการวางแผน มคีวามระมดัระวงัในขัน้ตอนการปฏบิตัิ และเงือ่นไขคุณธรรมอนัประกอบดว้ย มคีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการด ารงชวีติ  
 วตัถุประสงค:์  
 ๑) เพือ่สรา้งความปรองดองสมานฉนัท์  
 ๒) เพือ่เพิม่ กระจายโอกาส และคุณภาพการใหบ้รกิารของรฐัอย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม เป็นธรรม  
 ๓) เพือ่ลดตน้ทุนใหภ้าคการผลติและบรกิาร  
 ๔) เพือ่เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารดว้ยนวตักรรม  
 ยุทธศาสตรห์ลกั :  
 ๑) ยุทธศาสตรส์รา้งความมัน่คงใหก้บัประเทศ  
 ๒) ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
 ๓) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน  
 ๔) ยุทธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัทางสงัคม   
 ๕) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
 ๖) ยุทธศาสตรก์ารปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 
 ๒.๑ เป้าหมายความมัน่คง  



 
 

 ๒.๑.๑ การมคีวามมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในประเทศและ  ภายนอก
ประเทศในทุกระดบั ทัง้ระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน ครวัเรอืน และปัจเจกบุคคล และมคีวามมัน่คง ในทุกมติ ิ
ทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการเมอืง  
 ๒.๑.๒ ประเทศมคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย มสีถาบนัชาต ิศาสนา และ พระมหากษตัรยิท์ี่
เขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางและทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมอืงมคีวามมัน่คง เป็นกลไกทีน่ าไปสู่
การบรหิารประเทศทีต่่อเนื่องและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล  
 ๒.๑.๓ สงัคมมคีวามปรองดองและความสามคัค ีสามารถผนึกก าลงั เพื่อพฒันาประเทศ ชุมชนมี
ความเขม้แขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุ่น  
 ๒.๑.๔ ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ มงีานและรายได้ที่มัน่คงพอเพยีงกบัการด ารงชวีติ  มทีี่อยู่
อาศยัและความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ  
 ๒.๑.๕ ฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม มคีวามมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้า  
 ๒.๒ เป้าหมายความมัง่คัง่  
 ๒.๒.๑ ประเทศไทยมกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง ยกระดบัเป็นประเทศ ในกลุ่มรายได้
สูง ความเหลื่อมล ้าของการพฒันาลดลง ประชากรไดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันาอย่าง  เท่าเทยีมกนัมาก
ขึน้  
 ๒.๒.๒ เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขนัสูง สามารถสร้างรายได้ทัง้ภายในและ ภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคญัของการเชื่อมโยงในภูมภิาค  ทัง้การ
คมนาคมขนส่ง การผลติ การคา้การลงทุนและการท าธุรกจิ มบีทบาทส าคญัในระดบัภูมภิาคและระดบั  โลก 
เกดิสายสมัพนัธท์างเศรษฐกจิและการคา้อย่างมพีลงั  
 ๒.๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนทีจ่ะสามารถสรา้งการพฒันาคนอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่  ทุนมนุษย ์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจกัร ทุนทางสงัคม และทุนทรพัยากร  ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม  
 ๒.๓ เป้าหมายความยัง่ยนื  
 ๒.๓.๑ การพฒันาที่สามารถสร้างความเจรญิ รายได้ และคุณภาพชวีติของประชาชน ให้เพิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิที่ไม่ใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิกนิพอด ีไม่สรา้ง  มลภาวะ
ต่อสิง่แวดลอ้มจนเกนิความสามารถในการรองรบัและเยยีวยาของระบบนิเวศน์  
 ๒.๓.๒ การผลติและการบรโิภคเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ของประชาคม
โลก ซึง่เป็นทีย่อมรบัร่วมกนั ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีุณภาพดขีึน้ คน
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเอือ้อาทร เสยีสละเพือ่ผลประโยชน์สว่นรวม  
 ๒.๓.๓ ประชาชนทุกภาคสว่นในสงัคมยดึถอืและปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 
 ๓. สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ  และ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส าหรบัใชเ้ป็นแผนพฒันาประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ  



 
 

วางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ด้วยการ
พฒันา 
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดก้ าหนดสาระส าคญัไว ้ดงันี้ วสิยัทศัน์: มุ่งสู่การเปลีย่นผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มรีายไดป้านกลาง ไปสู่ประเทศ ทีม่รีายไดสู้ง มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื สงัคมอยู่
ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และน าไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ของประเทศ  
 หลกัการ :  
 ๑) น้อมน าและประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทุกมติกิารพฒันา อย่างบูรณาการ
บนทางสายกลาง มคีวามพอประมาณ มเีหตุผล และมรีะบบภูมคิุม้กนัทีด่ ี 
 ๒) ค านึงถงึการพฒันา ทีย่ ัง่ยนืโดยใหค้นเป็นศูนยก์ลาง เพือ่สรา้งความมัน่คงของชาตแิละเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคลื่อนพฒันา เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการ 
และ  
 ๓) มุ่งเสรมิสร้างกลไกการ พฒันาประเทศ ทัง้กลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบยีบต่างๆ เพื่อให้
เอื้อต่อการขบัเคลื่อนการพฒันาในทุก ระดบั ควบคู่กบัการพฒันากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรร์ะดบัประเทศและ ระดบัพืน้ที ่ 
 วตัถุประสงค:์  
 ๑) เพื่อใหค้นไทยทุกช่วงวยัมทีกัษะความรู้ความสามารถ สามารถพฒันา ตนเองไดต้่อเนื่องตลอด
ชวีติ  
 ๒) เพือ่ใหร้ะบบเศรษฐกจิมโีครงสรา้งทีเ่ขม้แขง็ มเีสถยีรภาพ แขง่ขนัได ้ยัง่ยนื  
 ๓) เพือ่รกัษาทุนธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มสูค่วามสมดุลของระบบนิเวศน์  
 ๔) เพือ่สรา้งความมัน่คง ภายในประเทศ ป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัคุกคามขา้มชาต ิและ  
 ๕) เพื่อใหก้ารท างานเชงิบูรณาการ ในลกัษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทีย่ดึหน้าทีแ่ละพืน้ที ่ท า
ใหภ้าครฐัมปีระสทิธภิาพและปราศจากคอรปัชัน่  
 ยุทธศาสตร:์  
 ๑) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์  
 ๒) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในสงัคม  
 ๓) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื  
 ๔) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 ๕) ยุทธศาสตรก์ารความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยนื  
 ๖) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบและ  ธรรมาภบิาล
ในสงัคมไทย  
 ๗) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์  
 ๘) ยุทธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ๙) ยุทธศาสตร์การพฒันา
ภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ๑๐) ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา  
 เป้าหมายรวม :  



 
 

 ๑) คนไทยมคีุณลกัษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ สามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง มคีวามเป็น  พลเมอืง
ตื่นรู ้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวตักรรมสร้างสรรคท์างสงัคม มคีวามสุขทัง้มติทิางกาย ใจ สงัคมและ 
จติวญิญาณ มวีถิชีวีติที่พอเพยีง มคีวามเป็นไทย และมคีวามสามารถเชงิการแข่งขนัในเวทโีลกได้อย่างมี
ศกัดิศ์ร ี 
 ๒) ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมโีอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร การประกอบอาชพี และบรกิารทางสงัคมทีม่คีุณภาพ อย่าง
ทัว่ถงึและเป็นธรรม 
 ๓) ระบบเศรษฐกจิมคีวามเขม้แขง็และแข่งขนัได้ โครงสร้างเศรษฐกจิปรบัสู่เศรษฐกจิ  ฐานบรกิาร
และดจิทิลั เน้นอุปสงคน์ าการผลติ มผีูป้ระกอบการรุ่นใหม่ และมผีูป้ระกอบการขนาดกลางและ ขนาดเลก็ที่
เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชัน้สูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและ  การ
ใหบ้รกิารสู่ภูมภิาคเพือ่ลดความเหลื่อมล ้า โดยเศรษฐกจิไทยมอีตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจยัสนบัสนุน อาท ิระบบโลจสิตกิส ์พลงังาน และการลงทุนวจิยัและพฒันา  
 ๔) ทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มสามารถสนบัสนุนการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั สิง่แวดลอ้ม 
มคีวามมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน ้า  
 ๕) มคีวามมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สงัคมปลอดภยั สามคัค ีสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และเพิม่
ความเชื่อมัน่ของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขดัแย้งทางอุดมการณ์และความคดิในสงัคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปรมิาณความสูญเสยีจากภยัโจรสลดัและการลกัลอบขนส่งสนิค้า และการค้า
มนุษย์ ลดลง มคีวามพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภยัพบิตัิทางธรรมชาติ  ๖) มี
ระบบบรหิารจดัการภาครฐัที่มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมสี่วนร่วม
จากประชาชน ลดปัญหาคอร์รปัชัน่ การใช้จ่ายภาครฐัต้องมีประสิทธิภาพสูง  และมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและปรบัตวัไดท้นักบัยุคดจิทิลัเพิม่ขึน้  
 
 ๔. สาระส าคญัของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทัง้ที่อยู่ ในกระทรวง  ศึกษาธิการและนอก
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางการพฒันาการศกึษาและเรยีนรู ้ส าหรบัพลเมอืงทุก
ช่วงวยัตัง้แต่แรกเกดิจนตลอดชวีติ โดยจุดมุ่งหมายทีส่ าคญัของแผนคอื การมุ่งเน้นการประกนั  โอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศกึษา และการศกึษาเพื่อการมงีานท าและสรา้งงานได ้ภายใต้บรบิท  เศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศและของโลกทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้ความเป็น พลวตัร 
เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศทีม่รีายไดป้านกลาง ไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้ ซึง่ภายใต้
กรอบแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ไดก้ าหนดสาระส าคญัส าหรบับรรลุเป้าหมาย ของการ
พฒันาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสทิธภิาพ (Efficiency) และตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๑๕ ปี ขา้งหน้า ดงันี้ 
วสิยัทศัน์: ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบการศกึษาทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ เพือ่เป็น กลไกหลกัของ



 
 

การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถของทุนมนุษย ์และรองรบัการศกึษา การเรยีนรู ้และ ความทา้ทาย
ทีเ่ป็นพลวตัรของโลกศตวรรษที ่๒๑  
 หลกัการ :  
 ๑) รฐัมหีน้าทีจ่ดัการใหพ้ลเมอืงทุกคนไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน สามารถพฒันาขดี
ความสามารถที่มอียู่ในตวัตนของแต่ละบุคคลให้เตม็ตามศกัยภาพ จากการมสี่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนใน
สงัคม  
 ๒) รฐัจะประกนัโอกาสและความเสมอภาค ในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพและ มาตรฐาน
ตามศกัยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
 ๓) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ ของรฐั ในฐานะผู้ก ากบันโยบายและแผน ผู้
ก ากบัการศกึษา ผูป้ระเมนิผลการศกึษา ผูส้ง่เสรมิสนบัสนุน และ ผูจ้ดัการศกึษาออกจากกนั  
 ๔) รฐัพงึปฏบิตัติ่อสถานศกึษาภายใตก้ฎกตกิา ระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิทีเ่ป็นมาตรฐาน เดยีวกนั  
 ๕) ทุกภาคส่วนของสงัคม ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการไดร้บัการศกึษา
ของ 
พลเมอืงตอ้งมสีว่นร่วมระดมทุน และร่วมรบัภาระค่าใชจ่้ายเพือ่การศกึษา  
 ๖) สถานศกึษาต้องบรหิารและ จดัการที่แสดงความรบัผดิชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและ
มาตรฐานของบรกิารการศกึษาที่ให้แก่ ผู้เรยีน ๗) รฐัจะก าหนดกรอบทศิทางการพฒันาก าลงัคน จ าแนก
ตามระดบั/ประเภทการศกึษา คณะ/สาขาวชิา ทีส่นองตอบต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันา
ประเทศ และ ๘) หลกัสูตร กระบวนการจดั การเรยีนการสอนต้องมคีวามยดืหยุ่นหลากหลาย สนองตอบ
ความตอ้งการของผูเ้รยีน ทัง้ผูท้ีอ่ยู่ในวยัเรยีน และ ผูท้ีอ่ยู่ในก าลงัแรงงาน  
 ยุทธศาสตร:์  
 ๑) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาหลกัสตูร การเรยีนการสอน กระบวนการเรยีนรู ้การวดั และประเมนิผล  
 ๒) ยุทธศาสตรย์กระดบัคุณภาพ มาตรฐานวชิาชพีคร ูคณาจารย ์และบุคลากร ทางการศกึษา  
 ๓) ยุทธศาสตรผ์ลติและพฒันาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมรองรบัความตอ้งการ ของตลาดงาน 
และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
 ๔) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิทิลั  
 ๕) ยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพคนทุกช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
 ๖) ยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบบรหิารจดัการ และการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา ของทุกภาคส่วน 
๗) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบการเงนิเพือ่การศกึษา  
 เป้าหมายสุดทา้ย :  
 ๑) ระบบการศกึษาทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ สามารถเป็นกลไกในการพฒันา ศกัยภาพและขดี
ความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ การพฒันา
ประเทศ เพื่อใหป้ระเทศสามารถก้าวขา้มกบัดกัของประเทศทีม่รีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศทีพ่ฒันา  แลว้
อย่างยัง่ยนื ภายใตพ้ลวตัรของโลกศตวรรษที ่๒๑  
 ๒) ประชากรทุกช่วงวยัสามารถเขา้ถงึโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาและ การเรยีนรู ้จาก
ระบบการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน เพื่อยกระดบัชนชัน้



 
 

ของสงัคม ภายใต้ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) ทีเ่อื้อต่อ การสรา้งสงัคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้  และเรยีนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ  ๓) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพ ที่มอียู่ในตวัตนของแต่ละบุคคล และมคีุณลกัษณะนิสัยที่พงึประสงค์ มอีงค์ความรู้ที่ส าคญัและ
ทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทัง้ทกัษะการด ารงชีวิต และทกัษะความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน ทีต่อบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ  
 ๔) ภาคการศกึษามทีรพัยากรและทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ มาตรฐาน จาก
การส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศกึษาจากทุกภาคส่วนในสงัคม ผ่านการ  เสยีภาษีตาม
สทิธแิละหน้าทีข่องพลเมอืง การบรจิาค และการร่วมรบัภาระค่าใชจ่้ายทางการศกึษา  
 ๕) สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดบัสากล 
สามารถใหบ้รกิารทีต่อบสนองความตอ้งการบรบิทเชงิพืน้ที ่ระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค 
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบรกิารด้านการศึกษาในภูมภิาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็น 
ภาคเศรษฐกจิหนึ่งของระบบเศรษฐกจิของประเทศและของภูมภิาค ทีส่รา้งรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย  
 
 ๕. การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
แผนพฒันา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กบัทิศทางการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในมิติด้าน
ต่างๆ  
 ๕.๑ มติดิา้นความมัน่คง  
 ๕.๑.๑ ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตรก์ารสร้างความมัน่คงใหก้บัประเทศ  ความมัน่คง
เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศในทุกมติ ิโดยเฉพาะ การเจรญิเติบโตและความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิ ความเชื่อมัน่กบันานาชาตดิา้นการลงทุนและการท่องเทีย่ว และ ความสงบสุขของสงัคมโดยรวม 
ดงันัน้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสรา้งเสถยีรภาพภายในประเทศ ลด/ป้องกนั ภยัคุกคามจากภายนอก และ
สรา้งความเชื่อมัน่ในอาเซยีนและประชาคมโลก มกีรอบแนวทางทีต่อ้งให้ ความส าคญั ดงันี้  
 ๑) เสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบันหลกัของชาติและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข สรา้งจติส านึกของคนในชาตใิห้มคีวามจงรกัภกัด ีและธ ารง  รกัษาสถาบนั
หลกัคอืชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 
 ๒) ปฏริปูกลไกการบรหิารประเทศ ขจดัคอรร์ปัชัน่ สรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า กระจาย
อ านาจ และสรา้งความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรม  
 ๓) ป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เน้น เสรมิสรา้งกระบวนการสนัติ
สุขและสนัตวิธิ ีขจดัความขดัแยง้ ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา”  
 ๕.๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ความมัน่คง เพื่อให้เกดิ
ความมัน่คงในการพฒันาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี ทีม่คีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิยา จงึก าหนดวตัถุประสงคข์อง ยุทธศาสตรค์วามมัน่คง ดงันี้  



 
 

 ๑) เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัคุกคามความมัน่คงภายใน ไม่ใหลุ้กลามเป็นอุปสรรคต่อ การพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยเฉพาะภยัคุกคามต่อสถาบนัหลกัของประเทศ ปัญหาความขดัแยง้แตกแยกใน สงัคมไทย และ
ความรุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดร้บัการแกไ้ขในระดบัหนึ่งและไม่ขยายตวัต่อไป  
 ๒) เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นทัง้หน่วยงานรฐั เอกชนและภาคประชาชนมคีวามพรอ้ม ในการผนึกก าลงัรบั
ภยัคุกคามและมขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คง มศีกัยภาพในการ  ป้องกนัและแกไ้ข
สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากภยัคุกคาม เช่น ภยัคุกคามทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์  
 ๓) เพือ่ใหน้โยบายดา้นความมัน่คงกบันโยบายเสถยีรภาพและการเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกจิ สงัคม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทุกมติ ิใหส้ามารถพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัอย่าง มปีระสทิธภิาพ  
 ๔) เพือ่สรา้งความร่วมมอืดา้นความมัน่คงกบัมติรประเทศทัง้ในระดบัโลก ภูมภิาค และประเทศรอบ
บา้น เป็นเครื่องมอืรกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละความสงบสุขของประเทศ 
 ๕) เพื่อลดความเสีย่งจากภยัก่อการรา้ยและการโจมตดีา้นไซเบอร ์ไม่ใหม้ี ผลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศ  
 ๖) เพือ่ลดและบรรเทาปัญหาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสาธารณภยั ต่างๆ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ 
ภยัหนาว อุทกภยั ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควนั เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบักรอบทิศทางและ
วตัถุประสงค์ภายใต้มิติด้านความมัน่คงของ ประเทศในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนด
เป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบภายใต้ทิศทางการพฒันา
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อใหน้ักเรยีน นักศกึษา และประชาชน สามารถไดร้บัการเสรมิสร้าง
ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความส านึกที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา  และพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาขอ้โต้แย้งด้วยสนัตวิธิ ีการอยู่ร่วมกนัด้วยความสามคัคี และการสร้างความมัน่คง
ให้กบัประเทศชาต ิอกีทัง้ควรก าหนดให้ประชากรวยัเรยีนในพื้นที่จงัหวดัชายแดน  ภาคใต้ สามารถเขา้ถงึ
การจดัการศกึษาอย่างเสมอภาค เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และความตอ้งการ ของพืน้ที ่ 
 ๕.๒ มติดิา้นเศรษฐกจิ  
 ๕.๒.๑ ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ปี : ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแขง่ขนัของ ประเทศ  
 ๑) การพฒันาภาคการผลิตและบรกิาร ประเทศไทยมฐีานการผลิตที่ หลากหลาย ที่ยงัสามารถ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหา  ซึ่งต้องเร่งรัด
ด าเนินการแกไ้ข ดงันี้  ๑.๑) พฒันาอุตสาหกรรมศักยภาพ พฒันาอุตสาหกรรมส่งออกที่มี ศกัยภาพสูง 
โดยการผลกัดนัไทยเป็นฐานการผลติและการสง่ออกยานยนตแ์ละชิ้นสว่น พรอ้มกบัเน้นการสรา้ง มลูค่าเพิม่
ดว้ยการยกระดบัมาตรฐานและผลติภณัฑเ์ฉพาะ พฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิและบุคลากรและ  เทคโนโลยกีาร
ผลติ ตลอดจนสร้างความเขม้แขง็ให้กบัผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพฒันาไทยให้เป็นฐาน การผลติ 
การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ผลติสนิคา้ทีม่คีวามละเอยีดสูง และการสง่ออกเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ อเิลก็ทรอนิกสท์ี่
ส าคญั พรอ้มทัง้มตีราสนิคา้ของไทยและเป็นทีรู่จ้กัในเอเชยี  
 ๑.๒) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพฒันากลุ่มเมอืงท่องเที่ยว และ  ผลกัดนัให้ไทยเป็น
ศูนยก์ลางท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ รวมทัง้ขบัเคลื่อนการท่องเทีย่วใหส้ามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ อย่างต่อเนื่อง 
โดยจะให้ความส าคญักบัการตลาด การดงึดูดนักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาระบบ โลจสิตกิส์



 
 

เพื่อการท่องเทีย่ว สรา้งความเชื่อมัน่และความปลอดภยั และพฒันาการท่องเทีย่วเชงิศลิปะและ  วฒันธรรม 
เชื่อมโยงสนิคา้ OTOP กบัการท่องเทีย่วและสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและสปา  
 ๑.๓) ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พฒันาไทยเป็นศูนย์กลางให้บริการ สุขภาพของภูมิภาค
อาเซยีนเพื่อสรา้งรายได ้แลว้น าไปยกระดบัคุณภาพบรกิารเพือ่ลดความเหลื่อมล ้า ภายในประเทศ โดยการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านบริการสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะ ในโรงพยาบาล
เอกชนทีม่คีวามพรอ้ม และส่งเสรมิและพฒันาสถานบรกิารสุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปานวดแผน
ไทย เป็นต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทัง้เพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์  
สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสรมิการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพฒันาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษา
วชิาการ และงานวจิยัดา้นการแพทยข์องภูมภิาค 
 ๒) พฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลการวเิคราะห์ของทัง้ World Economic Forum 
(WEF) แ ล ะ  International Institute for Management Development (IMD) พบว่ า  ศัก ยภ าพข อ ง
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยงัไม่สูง จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ ของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ ผูป้ระกอบการสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์และวสิาหกจิชุมชน โดยมี 
แนวทางในการด าเนินการทีส่ าคญั ดงันี้  
 ๒.๑) พฒันาทกัษะและองคค์วามรูข้องผูป้ระกอบการไทยในการสรา้งสรรค์ สนิคา้และบรกิารรูปแบบ
ใหม่ให้มจุีดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคดิและนวตักรรม รวมทัง้สร้าง  ความได้เปรยีบจากความ
หลากหลายและเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและความเป็นไทย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดไลฟ์
สไตล ์และกา้วทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ตลอดจนสง่เสรมิ สถาบนัการศกึษาในทอ้งถิน่ให้
เป็นแหล่งรวบรวมและศกึษาเกี่ยวกบัภูมปัิญญาชาวบ้านในการพฒันาผลติภณัฑ์ ที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และ  รณรงค์ส่งเสริม
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคญัในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และ  สร้าง
ภาพลกัษณ์สนิคา้ไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัของคนทัว่โลก  
 ๒.๒) พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่สากล (SMEs) ให้มีการ รวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่
เขม้แขง็เพือ่เป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย ดว้ยการพฒันาปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อ การด าเนินธุรกจิ และ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั อาท ิพฒันาและยกระดบัผูร้บัช่วงการผลติและ พฒันาผลติภณัฑ ์
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อเพิม่มูลค่า เป็นต้น รวมทัง้ส่งเสรมิให้เตบิโตอย่างสมดุลตาม  ศกัยภาพของ
พืน้ที ่ดว้ยการก าหนดธุรกจิทีม่ศีกัยภาพและเชื่อมเครอืขา่ยธุรกจิในแต่ละพืน้ที ่เพิม่มูลค่าสนิคา้  และบรกิาร
ด้วยภูมปัิญญาและเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มศีกัยภาพขยายการลงทุนไป ใน
ต่างประเทศ  
 ๒.๓) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  ชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเ้ป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ใหส้ามารถ  พึง่พาตนเอง 
โดยในสว่นของการพฒันาวสิาหกจิชุมชนจะเน้นการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑ ์สรา้งเครอืขา่ย ตลาด จดัตัง้
กองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อม  ของ
เจา้หน้าทีร่ฐัเพื่อสนับสนุนวสิาหกจิชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัการพฒันาสหกรณ์จะใหค้วามส าคญั 
กบัการเพิม่ศกัยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลติกบัการตลาด ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้



 
 

ระบบ สหกรณ์เป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมชุมชน รวมทัง้พฒันาการเรยีนรู้และทกัษะการ
สหกรณ์ สูว่ถิชีวีติประชาชนนอกระบบการศกึษา  
 ๓) การพฒันาพื้นที่พเิศษและเมอืง เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน พฒันาเป็น  ฐานการผลิตใหม่ 
กระจายกจิกรรมเศรษฐกจิและความเจรญิสูภู่มภิาค สรา้งความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน  เชื่อมโยงกบัประเทศ
เพือ่นบา้นทัง้ในดา้นการผลติร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกนั  
 ๔) การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 ๔.๑) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการพฒันาโครงสร้าง  พื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทัว่ถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต 
การศกึษา และพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
 ๔.๒) การวจิยัและพฒันา มเีป้าหมายทีเ่พิม่สดัส่วนค่าใช้จ่ายวจิยัและพฒันา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓ 
โดยมสีดัส่วนรฐัต่อเอกชน ๒๐ : ๘๐ โดยบูรณาการงานวจิยัระหว่างหน่วยงานวจิยัหลกั ของประเทศและ
สนบัสนุนวจิยัทีมุ่่งเป้าตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ อาท ิขา้ว มนัส าปะหลงั ยางพารา โลจิ
สตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน อาหารแปรรปู และสุขภาพและชวีเวชศาสตร ์อากาศยาน และ ผลติภณัฑไ์บโอเบส 
รวมทัง้งานวจิยัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเพิม่จ านวนบุคลากรดา้นวจิยัและ พฒันาเป็น ๗๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช่น พฒันานักวิจยัและสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลด้าน  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในภาคการผลติและบรกิาร เป็นต้น  
  
 
 ๕) การเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก  
 ๕.๑) ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บรกิาร  ทางการศึกษา การ
ใหบ้รกิารด้านการเงนิ การใหบ้รกิารด้านสุขภาพ การใหบ้รกิารด้านโลจสิตกิส ์และการลงทุน  เพื่อการวจิยั
และพฒันา รวมทัง้เป็นฐานความร่วมมอืในเอเชยี  
 ๕.๒) เพิม่บทบาทและการมสี่วนร่วมของไทยในองคก์ารระหว่างประเทศใน การผลกัดนัการพฒันา
ในอนุภูมภิาคและภูมภิาค รวมทัง้ประเทศก าลงัพฒันาในภูมภิาคอื่นๆ และให้ความ  ช่วยเหลือทัง้ในด้าน
การเงนิและทางเทคนิคกบัประเทศก าลงัพฒันา ในการพฒันาด้านความเชื่อมโยงทาง  เศรษฐกจิสงัคมและ
การพฒันาทุนมนุษย ์ ๕.๓) สนับสนุนการเปิดเสรทีางการค้า ทัง้ในระดบัทวภิาค ีภูมภิาค และพหุ  ภาค ี
และส่งเสรมิการค้ากบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในภูมภิาคเดียวกนั ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เปิด 
โอกาสใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดท่าทเีจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เร่งรดั
การ ใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ตลอดจนใชโ้อกาสจากการเปิดเสรกีารคา้และการลงทุน  
 ๕.๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ : ยุทธศาสตรส์รา้ง  ความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ  นวัตกรรม 



 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืง  ภาค และพื้นที่
เศรษฐกจิ ยุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น และภูมภิาค  
 ๑) การเสรมิสร้างและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบรกิาร อนัจะ
น ามาซึง่ความเขม้แขง็ของทัง้เศรษฐกจิในภาพรวมและเศรษฐกจิฐานราก ตามหลกัการพฒันา ทีย่ ัง่ยนืโดยมี
แนวทางการพฒันา ดงันี้  
 ๑.๑) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนในการบรหิารจดัการภาคเกษตร โดยสรา้งบุคลากร ดา้นการเกษตร การ
ผลติเกษตรกรรุ่นใหม่หรอืด าเนินนโยบายบณัฑติคนืถิ่น จดัท าหลกัสูตรการศกึษาเพื่อสร้าง  เกษตรกรที่มี
ความรูแ้ละความสามารถในการยกระดบัการผลติ แปรรปูการตลาดและการบรหิารจดัการ  
 ๑.๒) ปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมศกัยภาพในปัจจุบนัให้เขา้สู่การใช้ เทคโนโลยขีัน้ก้าวหน้า เพื่อ
ผลติสนิค้าที่รองรบัความต้องการที่หลากหลายของผู้บรโิภค โดยส่งเสรมิการท างาน  ร่วมกนัอย่างใกล้ชิด
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม ทัง้ดา้นการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม และเตรยีมความ
พรอ้มของบุคลากรทีจ่ะเขา้สูภ่าคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศกึษาทวภิาคแีละสหกิจ ศกึษา  
 ๑.๓) สรา้งระบบกลไกและเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพในการ เชื่อมโยงความร่วมมอืของ
ภาคธุรกจิในลกัษณะคลสัเตอร ์ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บรกิาร เช่น 
มาตรการทีส่นับสนุนสถาบนัการศกึษา/สถาบนัวจิยัและพฒันา ใหม้บีทบาทเป็นกลไกหลกัในการเชื่อมโยง  
ความร่วมมอืระหว่างธุรกจิหรอืสถานประกอบการต่างๆ ทีร่วมตวักนัเป็นคลสัเตอร์  
 ๑.๔) วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมส าหรบัอนาคต มุ่งสรา้ง อุตสาหกรรมใหม่ทีผ่สานโอกาส
จากแนวโน้มบริบทโลก และการปรบัเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขัน้สูง ได้แก่  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อตัโนมตั ิอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมการผลติเครื่องมอืและอุปกรณ์  ทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  ซึ่งต้อง
ด าเนินการร่วมกนัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวจิยัต่างๆ เพื่อให้ไปในทิศทาง  
เดียวกนั ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และระบบการศึกษาเร่งรดัเพื่อให้
สามารถ ผลติบุคลากรทีม่ทีกัษะรองรบัอุตสาหกรรมอนาคตระยะแรกไดอ้ย่างทนัการณ์ ส าหรบัการวางแผน
พฒันา ก าลงัคนในระยะต่อไป  
 ๑.๕) เสรมิสรา้งขดีความสามารถการแข่งขนัในเชงิธุรกจิของภาคบรกิารทีม่ ีศกัยภาพใหเ้ตบิโตและ
สนบัสนุนภาคการผลติ เช่น การบรกิารสุขภาพ การศกึษานานาชาตธิุรกจิบรกิารขนสง่ และโลจสิตกิส ์ 
 ๑.๖) พฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ ส่งเสรมิการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว โดย
พฒันาทกัษะฝีมอืบุคลากรในภาคบรกิารและการท่องเที่ยว จดัฝึกอบรมมคัคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศทัว่
ประเทศ  
 ๑.๗) สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสรา้ง ผูป้ระกอบการใหม่ทีม่ทีกัษะใน
การท าธุรกจิ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารก าหนดหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัทกัษะการเป็น  ผู้ประกอบการทัง้ในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัอุดมศกึษา และสายอาชพี ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการ เริม่ต้นธุรกจิ ตลอดจน
สรา้งสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละกระตุ้นการเป็น ผูป้ระกอบการ  
 ๒) เร่งสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมนวตักรรม ผลกัดนังานวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชน์ และพฒันาสภาวะแวดลอ้ม
ของการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  



 
 

 ๒.๑) สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการมบีทบาทหลกัดา้นนวตักรรม เทคโนโลยแีละ ร่วมก าหนดก าหนดทศิ
ทางการพฒันานวตักรรมกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั ภาครฐั และภาคสงัคมหรอื  ชุมชน อาท ิปรบั
กฎระเบยีบใหส้ามารถสนบัสนุนทุนวจิยัในภาคเอกชน การร่วมทุนในการพฒันาเทคโนโลย ีแบบกา้วกระโดด  
 ๒.๒) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเต็มศกัยภาพ  ของภาครฐั ทัง้การ
เขา้ถงึและการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครฐั และการเขา้ถึงขอ้มูลของ  ภาครฐัจาก
สาธารณชน  
 ๒.๓) สง่เสรมิใหภ้าคสงัคมน างานวจิยัพฒันาและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไปใช้ ปรบัปรุงคุณภาพชวีติ 
และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ให้กบัผลผลิต โดยอาศยักลไกการด าเนินงานอย่างเป็น  เครอืข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน ไม่ว่าจะ เป็น
เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยเีพือ่ผูพ้กิาร เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอายุ  
 ๒.๔) ใช้การตลาดน าการวิจัย เพื่อด าเนินการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ  ต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์เป็นส าคญั โดยเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเครอืข่ายระหว่างสถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั 
สถาบนัการเงนิ ภาครฐั และภาคธุรกจิ 
 ๒.๕) ส่งเสรมิระบบการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงระหว่างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์(STEM Education) และเพิม่จ านวนนกัเรยีนทีส่นใจในดา้น ดงักล่าว เพือ่ผลติก าลงัคนและ
ครใูนเชงิคุณภาพ พรอ้มไปกบัการเพิม่แรงจงูใจในอาชพีครวูทิยาศาสตร์  
 ๒.๖) ส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่การเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใน การเริม่ต้นท าธุรกจิ โดย
มุ่งเน้นใหภ้าคเอกชนเป็นผูม้สีว่นร่วมพฒันาหลกัสูตรกบัภาครฐั สถาบนัการศกึษา และ  สถาบนัวจิยั ในการ
ผลิตบุคลากรเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน และส่งเสริมให้  นักเรียนด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้มโีอกาสฝึกงานในสาขาเทคโนโลย ี(Technology Sector) และด้าน เทคนิค
ต่างๆ และขยายผลการเคลื่อนยา้ยบุคลากรวจิยัภาครฐัไปท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม้ากยิง่ขึน้  
 ๒.๗) ปรบัปรุงและพฒันาระบบ รองรบัเทคโนโลยสี าคญัๆ ให้เกดิ  ประสทิธภิาพ อาท ิเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เทคโนโลยกีราฟิก เทคโนโลยทีางการศกึษา เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอายุและ ผูพ้กิาร 
เทคโนโลยกีารขนสง่และโลจสิตกิส ์ 
 ๓) การสนบัสนุนการพฒันาระบบขนสง่ โลจสิตกิส ์และพฒันาเศรษฐกจิ ดจิทิลั  
 ๓.๑) สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกดิจากการลงทุนด้าน  โครงสร้างพื้นฐาน โดย
ยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรในระบบขนสง่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในองค์ ความรูแ้ละเทคโนโลยี
สมยัใหม่ และสามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะ การพฒันาบุคลากรดา้น
การขนส่งทางอากาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมหารอืกบัสถาบนัการศกึษาที่ได้  มาตรฐานด้านการบิน 
เพื่อพิจารณาวางแผนก าลงัคนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ พร้อมทัง้ก าหนด  แนวทางยกระดบั
มาตรฐานหลกัสตูรและอุปกรณ์การเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษาต่างๆ  
 ๓.๒) พฒันาบุคลากรและวางแผนจดัการก าลงัคนดา้นโลจสิตกิสใ์ห้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภาคธุรกจิ โดยเน้นการเพิม่ผลติภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครฐัร่วม ด าเนินการกบัภาคเอกชนในการ
ปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาสาขาโลจสิตกิสร์ะดบัอาชวีศกึษาและระดบัปรญิญา ฝึกอบรมวชิาชพีเฉพาะหรอื



 
 

เทคนิคเฉพาะดา้น และสง่เสรมิความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการฝึกอบรมระดบั ปฏบิตังิาน เพือ่ใหก้ าลงัคน
ดา้นโลจสิตกิสม์คีุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกจิ  
 ๓.๓) สง่เสรมินวตักรรม การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมดจิิทลัและ เทคโนโลยอีวกาศของไทย โดย
พฒันาบุคลากรภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้สถาบนัการศกึษาให้มคีวามรู้ ความสามารถรองรบัต่อการ
พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต  
 ๔) การพฒันาในระดบัภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
 ๔.๑) การพฒันาภาคในระยะต่อไป จะให้ความส าคญักบัการยกระดบั คุณภาพชวีติของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง ทัว่ถงึ และเป็นธรรม โดยเฉพาะการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและ การเรยีนรูท้ ัง้ระบบทีเ่น้น
การด าเนินการอย่างบูรณาการ ยดึประเดน็การพฒันาทีส่ าคญัโดยเชื่อมโยงบทบาท และสรา้งเครอืขา่ยการมี
สว่นร่วมของชุมชน สถาบนั และภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ๔.๒) เสรมิสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมอืงศูนย์กลางธุรกจิตดิต่อทางการคา้ การเงนิ การบรกิาร และ
ความร่วมมอืกบันานาชาต ิรวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการศกึษา และการบรกิารดา้น การแพทยแ์ละสุขภาพระดบั
นานานชาต ิพฒันาเมอืงปรมิณฑลใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการบรกิารธุรกจิและการ พาณิชย ์ศูนยก์ลางขนส่ง
และโลจสิตกิส ์ศูนยบ์รกิารดา้นสุขภาพและการศกึษา และเมอืงทีอ่ยู่อาศยั พฒันา 
เมอืงเชียงใหม่ พษิณุโลก ขอนแก่น และนครราชสมีา ให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการค้า การบรกิารสุขภาพ  
การศกึษา โดยปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมทัง้สายหลกัและสายรอง และเชื่อมโยงกบัโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาค  
 ๔.๓) พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ โดยพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและคุณภาพบรกิาร สงัคมเพื่อรองรบัการ
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรบัปรุงคุณภาพ  การศึกษาด้าน
อาชวีศกึษา วศิวกรรมและเทคโนโลย ีเพื่อผลติบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้อง สามารถรองรบั  กจิกรรม
เศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนการศึกษาวิจยัให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาหรือ  
สถาบนัวจิยัในพืน้ทีร่่วมด าเนินการ  
 ๔.๔) พฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุร ีเชยีงราย และนราธวิาส โดยส่งเสรมิใหภ้าคประชาชน  และภาคกีาร
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้าง  ขีด
ความสามารถของวสิาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ พฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชนใหส้ามารถ 
ใชป้ระโยชน์จากการพฒันา  
 ๕) การพฒันาและส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิ และบรกิาร และการลงทุน
ทีม่สีมรรถนะสงู และเป็นทีย่อมรบัในภูมภิาค ทัง้การใหบ้รกิารทางการศกึษา การใหบ้รกิารดา้นการเงนิ การ
ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ การใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์และการลงทุนเพือ่วจิยัและ พฒันา รวมทัง้เป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต  การค้า/การบริการของ
ผูป้ระกอบการไทย สรา้งผลตอบแทนจากเงนิทุนและองคค์วามรูข้องไทย และพฒันา  ประเทศไทยไปสู่ การ
เป็นชาตกิารค้า (Trading Nation) ซึ่งเป็นการปรบัตวัรบัการเปลี่ยนแปลงด้านอุปาทาน โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซยีนภายหลงัปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมุ่งพฒันาทรพัยากร มนุษยเ์ทคโนโลย ี
และนวตักรรม สง่เสรมิผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการวจิยัพฒันา เพือ่สรา้งสรรค์คุณค่า ใหก้บัธุรกจิ สนิคา้ 



 
 

และบรกิารอย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมภิาค  ภูมภิาค และนานา
ประเทศ ทัง้ในระดบัทวภิาค ีพหุภาค ีเพิม่บทบาทของประเทศไทยในการใหค้วามช่วยเหลอื ทางการพฒันา
แก่ประเทศก าลังพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การวิจยัและพัฒนา การพฒันาทุนมนุษย์ เพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบักรอบทศิทางและวตัถุประสงคภ์ายใต้มติดิา้นเศรษฐกจิ ขา้งตน้ กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีาร
ก าหนดเป้าหมายหรอืแนวทางการด าเนินงานให้เกดิผลผลิต ผลลพัธ์  หรอืผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการ
พฒันาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อให้นักเรยีน นักศกึษาทุกระดบั ทุกประเภท ได้รบัการฝึก
ปฏบิตังิานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ พรอ้มทัง้ไดม้โีอกาสปฏบิตังิานจรงิ  ในดา้นการจดัการ การ
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ การซื้อการขาย การท างานร่วมกนัในรูปแบบสหกรณ์ตาม กระบวนการใหค้รบวงจร 
จนเกดิความตระหนกัในความส าคญัของการเรยีนสายอาชพี และควรก าหนดให้ นกัเรยีน นกัศกึษา ทีส่ าเรจ็
ในแต่ละระดบัการศกึษาได้รบัการศกึษาต่อเนื่องเพื่อเพิม่ความรู ้ทกัษะ ความสามารถในด้านการประกอบ
อาชีพ ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในแต่ละท้องถิ่น/พื้นที่ ที่ส าคญั  ควรก าหนดให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา มสีมรรถนะตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ตามกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ มี
ปรมิาณเพยีงพอส าหรบัรองรบัตลาดแรงงานในประเทศ รองรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ  และโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรฐับาล 
 ๕.๓ มติดิา้นสงัคม  
 ๕.๓.๑ ยุทธศาสตรช์าต ิ: ยุทธศาสตรก์ารสรา้งโอกาสบนความเสมอภาคและ ความเท่าเทยีมกนัทาง
สงัคม เพือ่พฒันาศกัยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและลดความเหลื่อมล ้า ในสงัคม โดย
มเีป้าหมายที่จะพฒันาคนให้มคีุณภาพและมคีวามมัน่คงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม มโีอกาส  ในการ
เขา้ถงึทรพัยากรอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม และมกีารพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการมคีุณภาพชวีติ ทีด่ี
ในสงัคมสงูวยั ซึง่มแีนวทางการด าเนินงานทีส่ าคญั ดงันี้  
 ๑) การสรา้งความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทยใหเ้อื้อต่อการพฒันาคน โดยเสรมิสรา้งศกัยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรม  ของสมาชิกใน
ครอบครวั การสรา้งความอบอุ่นและความมัน่คงให้ครอบครวั และการสรา้งสมดุลระหว่างการ  ท างานและ
ชวีติสว่นตวั  
 ๒) การพฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยัให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของ ประเทศ โดยในช่วงวยั
เดก็ตัง้แต่แรกเกดิใหม้พีฒันาการทีส่มวยัในทุกดา้น วยัเรยีน วยัรุ่นใหม้ทีกัษะการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติ สามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นภายใต้บรบิทสงัคมที่เป็นพหุวฒันธรรม วยัแรงงานให้มกีารพฒันายกระดบั  สมรรถนะฝีมอื
แรงงานเพื่อสร้างผลติภาพเพิม่ให้กบัประเทศ วยัผู้สูงอายุให้มกีารท างานที่เหมาะสมตาม ศกัยภาพและ
ประสบการณ์มรีายไดใ้นการด ารงชวีติ มกีารสรา้งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพเพื่อป้องกนัหรอืชะลอ  ความทุพพล
ภาพและโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครวั และระบบบรกิารสุขภาพ  
 ๓) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและ สงัคม โดยสร้างความ
มัน่คงทางดา้นรายไดแ้ละการออม กระจายทรพัยากรใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม ทัง้ในดา้น  บรกิารสาธารณะขัน้
พืน้ฐาน และฐานทรพัยากรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผูม้รีายได้น้อยและกลุ่มดอ้ยโอกาส เช่น  การเขา้ถงึปัจจยั
การผลติ/ที่ดนิท ากนิของเกษตรรายย่อย การได้รบับรกิารด้านการศกึษาและสาธารณสุขที่มี คุณภาพของ
เดก็ยากจน และการสรา้งหลกัประกนัทางรายไดใ้หก้บัแรงงานนอกระบบทีม่รีายไดน้้อย เป็นตน้ รวมทัง้การ



 
 

จดัรปูแบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (customize welfare) ทีค่ านึงถงึฐานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั โดยมแีนวทางการรบัภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (cost sharing)  
 ๔) การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีมและ ทัว่ถงึ โดยการปฏริูป
โครงสรา้งและระบบบรหิารจดัการการศกึษา จดัโครงสรา้งจดัการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง ความรบัผดิชอบ
ต่อผลลพัธ์ (Accountability) ปฏริูประบบการคลงัด้านการศกึษาเพื่อเพิม่คุณภาพและ ประสทิธภิาพการจดั
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน  ในการจัด
การศกึษา ปรบัระบบการผลติและพฒันาครูผูส้อน พฒันาระบบการประเมนิและการรบัรองคุณภาพ ทีเ่น้น
ผลลพัธ์ทีต่วัผูเ้รยีน โดยมุ่งจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสมรรถนะก าลงัคนทัง้ระบบตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถงึ  การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ การวจิยัและการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่เพือ่การเรยีนรู้  
 ๕) การพฒันาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลกัประกนัสุขภาพภาครฐั ๓ กองทุน เพือ่ใหเ้กดิความ
เป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการ มกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และลด  ความเหลื่อมล ้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและการใช้  ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบรหิารทรพัยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสรมิการอภบิาลระบบสุขภาพในลกัษณะ ทีม่ี
การใชท้รพัยากรร่วมกนั การสนบัสนุนความร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาระบบ 
บรกิารทีม่กีารลงทุนและใชท้รพัยากรร่วมกนั การสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย์ 
เพื่อรองรบัการเป็นสงัคมผูสู้งอายุ รวมทัง้การสรา้งโอกาสในการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตทิัง้ในด้าน 
ศูนย์กลางบรกิารสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบรกิารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness Hub) 
โดยน ารายไดก้ลบัมาใชย้กระดบัคุณภาพบรกิารสาธารณสุขในประเทศ ตลอดจนส่งเสรมิการใหค้วามส าคญั
กับ มิติสุขภาพ ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบ ของนโยบายสาธารณะทีม่ตี่อสุขภาพของประชาชน  
 ๖) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม โดย  การฟ้ืนฟูบทบาท
สถาบนัศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมตามหลักค าสอนทางศาสนา การธ ารงรักษา
วฒันธรรมที่ดงีามเพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแขง็ในสงัคมท่ามกลางวฒันธรรมที่หลากหลาย และ  การบรหิาร
จดัการทุนทางวฒันธรรมเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  
 ๕.๓.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ : ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง และพฒันา
ทุนศกัยภาพมนุษย ์ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม  
 ๑) เป้าหมายการพฒันา  
 ๑.๑) คนไทยทุกกลุ่มวยัมทีกัษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการ  พฒันาประเทศ เดก็
ปฐมวยัมีพฒันาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และท าประโยชน์ ต่อสงัคม
โดยรวม เดก็วยัเรยีนมนีิสยัรกัการอ่านและมทีกัษะการเรยีนรู้ในเชงิคดิสงัเคราะห์ สร้างสรรค์ต่อยอด  ไปสู่
การสรา้งนวตักรรมความรู ้มทีกัษะชวีติและอาชพี ทกัษะทางการเงนิ ทกัษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
วยัแรงงาน เพิม่สมรรถนะทัง้ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดงาน มี
ความรู้ และทกัษะการบรหิารจดัการทางการเงนิที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ วยัสูงอายุ มี
งานท าและ รายไดท้ีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพผูส้งูอายุ  



 
 

 ๑.๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ  
 ๑.๓) คนไทยมพีฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพทีล่ดลงและมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้  
 ๑.๔) คนไทยมจีติส านึกพลเมอืงที่มทีศันคตแิละพฤตกิรรมที่มปีระโยชน์ต่อ  ส่วนรวม มคีุณธรรม 
จรยิธรรม และมคี่านิยมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคมไทย  
 ๑.๕) เพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานทางสงัคมของภาครฐั  
 ๒) แนวทางการพฒันา  
 ๒.๑) พฒันาศกัยภาพคนทุกกลุ่มวยัใหม้ทีกัษะและความรูค้วามสามารถ โดยส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยั
มกีารพฒันาทกัษะสมองและทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม พฒันาเด็กวยัเรยีนให้มี ทกัษะการคดิวเิคราะห์
อย่างเป็นระบบ มคีวามคดิสร้างสรรค ์มทีกัษะการท างานและการใช้ชวีติที่พรอ้มเขา้สู่ ตลาดงาน ส่งเสรมิ
แรงงานให้มคีวามรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ทัง้ทกัษะ  ขัน้พื้นฐาน 
ทกัษะเฉพาะในวชิาชพี และทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ พฒันาศกัยภาพของกลุ่ม ผูสู้งอายุใหม้ี
โอกาสเขา้สูต่ลาดงานเพิม่ขึน้  
 ๒.๒) ยกระดบัคุณภาพการศกึษาและสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ ตลอดชวีติ โดย  
 ๒.๒.๑) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยขยายผลความ ร่วมมอืระหว่างสถาบัน
อาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา ภาคเอกชน และผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศ 
ในการพฒันาสาขาที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัการ
เรยีน การสอน รวมทัง้ขยายการจดัท าและการใชห้ลกัสตูรฐานสมรรถนะใหม้ากขึน้  
 ๒.๒.๒) สง่เสรมิมาตรการสรา้งแรงจงูใจใหส้ถานประกอบการขนาดกลาง ทีม่ศีกัยภาพเขา้ร่วมระบบ
ทวภิาค ีหรอืสหกจิศกึษา รวมทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูป้ระกอบการ ครูฝึก หรอืครูพีเ่ลีย้งใหท้ราบ
ถงึบทบาทในการร่วมวางแผนการจดัการเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิและการตดิตาม ประเมนิผลผูเ้รยีน  
 ๒.๒.๓) พฒันาคุณภาพครูโดยปรบัหลกัสูตรการผลติครูใหอ้งิสมรรถนะ มจีติวญิญาณความเป็นครู 
ให้เป็นผู้แนะน า รวมทัง้ศึกษาแนวทางการก าหนด “สมรรถนะครูระดบัชาติ” ที่จะ  น าไปสู่การออกแบบ
วชิาชพีครูทัง้ระบบ ตัง้แต่หลกัสูตรการผลติครูใหม่ การพฒันาครูประจ าการ การประเมนิ  วทิยฐานะทาง
วชิาชพี การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของครู  
 ๒.๒.๔) พฒันาสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหเ้อือ้ต่อคนทุกกลุ่มสามารถ เขา้ถงึ ไดง้า่ย สะดวกทัว่ถงึ 
ไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่มกีารจดัท าสือ่ระบบการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ สามารถใชง้านผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมถงึใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลติหนังสอื สื่อ  การอ่านและการ
เรยีนรูท้ีม่คีุณภาพและราคาถูก  
 ๒.๒.๕) ส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีน ในการ พฒันาแหล่งการเรยีนรู้มชีวีติ
ในชุมชนและใหม้กีารใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า อาท ิพพิธิภณัฑ ์หอ้งสมุด โบราณสถาน อุทยานประวตัศิาสตร ์
โรงเรียนผู้สูงอายุ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงวิถีชีวิต  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ศิลปหตัถกรรมที่สืบทอดมาจากอดีต รวมทัง้พฒันาระบบจดัการความรู้บนฐาน  นวตักรรมการเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งกบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่และภูมสิงัคม  



 
 

 ๒.๓) หล่อหลอมคนไทยให้มคีวามเป็นพลเมอืงที่ดตีามบรรทดัฐานของสงัคม และส่งเสรมิให้ภาค
ธุรกจิท าธุรกจิเพื่อสงัคม โดยสร้างค่านิยมในการด าเนินชวีติ การศกึษา และการท างานตาม  บรรทดัฐาน
ของสงัคม โดยการปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชกิในครอบครวัใหม้คีวามเอื้ออาทร การช่วยเหลอื  เกื้อกูลกนั 
มคีุณธรรมจรยิธรรม สถาบนัการศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนที่มกีจิกรรมเกี่ยวกบัคุณธรรม  จรยิธรรม 
ปรชัญาชวีติ มกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมค่านิยมการท างานทีค่ านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม  ท างานเป็น
ทมี มรีะเบยีบวนิยั ยอมรบัความคดิเหน็ต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้  
 ๒.๔) ใหค้วามช่วยเหลอืทางสงัคมเพือ่เป็นแตม้ต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากร รอ้ยละ ๔๐ ทีม่รีายได้
ต ่าสุด ใหไ้ดร้บัการศกึษาทีสู่งขึน้และพฒันาทกัษะฝีมอืเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบ  อาชพีและยกระดบั
รายได ้ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม (Social Protection) และสวสัดกิาร (Welfare) ทีเ่หมาะสมอย่างทัว่ถงึ
และเป็นธรรม สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ อย่าง  ต่อเนื่องและมี
คุณภาพโดยไม่ถูกจ ากดัศกัยภาพจากสภาพครอบครวั พื้นที่ และสภาพร่างกาย โดยการพฒันา  ศูนย์เดก็
เล็กให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน การดูแลและป้องกันนักเรยีนที่ยากจนที่อาศยัในพื้นที่ห่างไกล โรงเรยีน 
ไม่ให้เดก็ออกจากโรงเรยีนกลางคนัโดยให้ความช่วยเหลอืแก่เดก็นักเรยีนยากจนที่ครอบคลุมตัง้แต่  การ
สร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อ  
ระดบัอุดมศกึษาแก่เดก็เรยีนดแีละยากจน โดยมเีงื่อนไขเมื่อจบการศกึษาแลว้ต้องกลบัไปท างานทีบ่า้นเกดิ 
และสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูใ้นพืน้ทีห่่างไกล  
 ๒.๕) กระจายการให้บรกิารภาครฐัทัง้ด้านการศกึษา สาธารณสุข โครงสร้าง  พื้นฐาน และการจดั
สวสัดกิารในภูมภิาคใหม้คีวามครอบคลุมและทัว่ถงึทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ รวมทัง้  
การจดัสรรทรพัยากรใหม้กีารกระจายตวัอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสรา้งปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกจิ รวมทัง้  
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้เกิดการแข่งขนัที่เป็นธรรม  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนว
ทางการพฒันาภายใต้มิติด้านสงัคม ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมายหรอืแนว
ทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อใหผู้เ้รยีนและสถานศกึษาใน ส่วนภูมภิาค/ชนบท ไดร้บัการยกระดบัคุณภาพการ
ให้บรกิารทางการศึกษา เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกระดบั ทุกประเภท โดยเฉพาะระดบัก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนต้น โดยประสาน  ทรพัยากรทางการศึกษาในจงัหวดั/
ทอ้งถิน่ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และควรก าหนดใหร้ะบบและวธิกีาร ส่งเสรมิ คดัเลอืกเพื่อการศกึษาต่อ
ในระดบัที่สูงขึ้น ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขและพฒันาให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาคแก่นักเรยีน 
นักศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา รวมทัง้ควรก าหนดให้ผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็  การศกึษาอุดมศกึษามี
ปรมิาณเหมาะสมสอดคล้องในสาขาความต้องการแต่ละสายอาชพี มอีงค์ความรู้และ  ทกัษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่๒๑ มเีจตคตแิละคุณลกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงค ์ 
 ๕.๔ มติดิา้นการบรหิารจดัการภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 ๕.๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการ  ภาครฐั เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล มคีวามคุม้ค่าโปร่งใส  และเกดิ
ความเป็นธรรมในการใหบ้รกิารสาธารณะ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและบรบิทการเปลีย่นแปลง  ของ
โลก ซึ่งมแีนวทางในการด าเนินงานที่ส าคญัคอื การเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัโดยการปรบัโครงสร้างระบบ  



 
 

ราชการให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวด เร็วและมี 
ประสิทธิภาพ เช่น พฒันา e-government และ e-service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการ 
ใหบ้รกิาร เป็นตน้ และพฒันาและบรหิารก าลงัคนภาครฐัเพือ่ปรบับทบาทใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทีม่อียู่ และ 
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น พฒันาหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมต่างๆ จดัท าร่าง 
ยุทธศาสตรบ์รหิารก าลงัคนภาครฐั วเิคราะหอ์ตัราก าลงัคนภาครฐัตามยุทธศาสตรป์ระเทศ เป็นต้น รวมทัง้
ลด ปัญหาคอร์รปัชัน่เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบรหิารจดัการภาครฐั และสร้างความเชื่อมัน่ศรทัธา ใน
การ บรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั เช่น สรา้งและใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และลดขัน้ตอน
ในการ ท างาน น าระบบ ICT มาใชใ้นการด าเนินงาน ตลอดจนปฏริูปกฎหมายใหท้นัสมยัเพื่อเสรมิสร้างขดี
ความสามารถ ในการแขง่ขนัของประเทศ  
 ๕.๔.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ : ยุทธศาสตรก์ารเพิม่ ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการในภาครฐัและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย  
 ๑) เป้าหมาย  
 ๑.๑) เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการและการให้บรกิารของภาครฐัและ  ประสทิธิภาพในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศ ใหอ้ยู่ในอนัดบัสองของอาเซยีน  
 ๑.๒) เพิม่จ านวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภท ทีม่กีารบรหิาร จดัการทีด่ ี 
 ๑.๓) เพิม่คะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอรร์ปัชัน่อยู่สงูกว่ารอ้ยละ ๕๐  
 ๑.๔) ลดข้อร้องเรยีนของประชาชนที่ไม่ได้รบัการอ านวยความยุติธรรมอย่าง  เสมอภาคและเป็น
ธรรม 
 ๒) แนวทางการพฒันา  
 ๒.๑) ปรบัปรุงโครงสรา้งหน่วยงาน บทบาท ภารกจิ และคุณภาพบุคลากร ภาครฐั ใหม้คีวามโปร่งใส 
ทนัสมยั คล่องตวั มขีนาดที่เหมาะสม เกดิความคุ้มค่า สามารถให้บรกิารประชาชนใน  รูปแบบทางเลอืกที่
หลากหลายและมคีุณภาพ โดยก าหนดภารกจิขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องการบรหิารราชการ  ส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ให้ชดัเจนและไม่ซ ้าซ้อน พฒันาบุคลากรและปฏิรูประบบรหิารจดัการ  ก าลงัคน
ภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพ มคีวามรู้ความสามารถสอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั  จดัท า
ยุทธศาสตรก์ารพฒันารฐัวสิาหกจิในระยะยาวใหม้คีวามชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิดจ้ริง  
 ๒.๒) ปรบัปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการตดิตาม  ตรวจสอบการเงนิการคลงั
ภาครฐั เพือ่ใหก้ารจดัสรรและการใชจ่้ายงบประมาณมปีระสทิธภิาพ และใหภ้าค ประชาชนมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจกระบวนการงบประมาณ โดยแกไ้ขพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทัง้ปรับปรุง  กระบวนการจัดท า
แผนพฒันาระดบัพืน้ทีใ่หเ้ชื่อมโยงตัง้แต่ระดบัชุมชนถงึระดบัจงัหวดั ซึ่งค าของบประมาณ  ของจงัหวดัควรมี
ความชดัเจนว่าเป็นวงเงนิตามภารกจิของกระทรวงและวงเงนิตามค าขอของจงัหวดั นอกจากนี้  ใหป้รบัปรุง
ระบบตดิตามประเมนิผลใหส้ามารถวดัผลสมัฤทธิก์ารใชจ่้ายงบประมาณไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
 ๒.๓) เพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการใหบ้รกิารสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน สากล โดยปรบัรูปแบบ
และวธิดี าเนินการของภาครฐัใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างรฐั เอกชน ประชาสงัคม ในลกัษณะ รปูแบบประชารฐั 



 
 

ปรบัรูปแบบการให้บรกิารของรฐัจากรูปแบบเดมิไปสู่การให้บรกิารผ่านระบบดจิทิลัอย่างเป็น  ระบบ สร้าง
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานกลางของภาครฐัและเอกชน (Data Center) ผ่านบรกิารเครอืข่ายภาครฐั บูรณาการ
ขอ้มลูขา้มหน่วยงานผ่านระบบดจิทิลัรองรบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภาครฐัร่วมกนั  
 ๒.๔) ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อให้สงัคมไทย  มวีนิัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม โดยปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีของสงัคมไทยให้กบัเด็กและเยาวชน ผ่านกลไก ครอบครวั 
สถาบนัการศึกษา สื่อมวลชน และเครอืข่ายทางสงัคม ยกระดบัมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกลไกการบริหารงานบุคคล วางระบบและกระบวนการจัดการต่อการทุจริตให้มี
ประสทิธภิาพ  
 ๕.๔.๓ แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ : ยุทธศาสตรก์ารพฒันา หลกัสูตรการเรยีน
การสอน กระบวนการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล ยุทธศาสตร์ยกระดบัคุณภาพ  มาตรฐานวชิาชีพครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา ยุทธศาสตรผ์ลติและพฒันาก าลงัคน การวจิยั  และนวตักรรม รองรบั
ความต้องการของตลาดงานและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพคนทุกช่วงวยั  และการสร้างสงัคม
แห่งการเรยีนรู้ยุทธศาสตร์พฒันาระบบบรหิารจดัการ และการมสี่วนร่วมในการจดั  การศกึษาของทุกภาค
สว่น  
 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบการเงนิเพือ่การศกึษา  
 ๑) ความคาดหวงั :  
 ๑.๑) ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระหว่างสถานศกึษา  
 ๑.๒) เพิม่โอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพ และมาตรฐาน  
 ๑.๓) กระจายอ านาจและความรบัผดิชอบไปสูส่ถานศกึษาเพือ่การพฒันาที ่ยัง่ยนื 
 ๑.๔) เพิม่ประสทิธภิาพและลดความสูญเปล่าของการบรหิารจดัการ เพื่อรองรบั  การแข่งขนัอย่าง
เป็นธรรมภายใตก้ ากบัของรฐั  
 ๑.๕) สรา้งการมสีว่นร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพือ่การศกึษาจาก ทุกภาคสว่นของสงัคม  
 ๒) มาตรการ :  
 ๑.๑) ออกแบบและพฒันาโครงสร้างระบบขอ้มูลและสารสนเทศที่บูรณาการ  และเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมภิาค และสถานศกึษา ภายในหน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน เพือ่
การกก ากบั ตดิตามประเมนิผล การบรหิารจดัการ และการตดัสนิใจเชงินโยบายของ  ผูบ้รหิาร พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกบัระบบการประกนัคุณภาพภายในการ  ประเมนิคุณภาพ
ภายนอก การตดิตามประเมนิผลของหน่วยงานสว่นกลางและสว่นภูมภิาค  
 ๑.๒) จัดท าแผนที่ตัง้สถานศึกษาขัน้พื้นฐานโดยใช้ระบบ GIS เพื่อก าหนด จ านวนและที่ตัง้
สถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดท าแผนและขัน้ตอนการ  ควบรวม
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน แบ่งกลุ่มสถานศึกษาขัน้พื้นฐานตามศักยภาพและความพร้อม เพื่อลดความ  
แตกต่างของคุณภาพและมาตรฐานระหว่างสถานศกึษา  
 ๑.๓) ส่งเสรมิใหส้ถาบนัอาชวีศกึษา /สถาบนัอุดมศกึษาผลติและพฒันา ก าลงัคนในสาขาที่มคีวาม
เชี่ยวชาญ เพื่อให้สถาบันมีขนาดและจ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนที่มี  แนวโน้มลดลง 



 
 

รวมทัง้สนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของรบัและเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา  โดยอาศยั
กลไกทางการเงนิดา้นอุปสงค ์ผ่านกองทุนเงนิใหกู้ย้มืทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต  
 ๑.๔) ปรบัโครงสรา้งการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และ สถานศกึษา ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจไปสู่สถานศกึษา รวมทัง้ปรบับทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมภิาคให้ท า
หน้าที่เป็นผู้ก ากบันโยบาย แผน มาตรฐาน ตดิตามประเมนิผล ส่งเสรมิสนับสนุน  และกระจายอ านาจให้
สถานศกึษาท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการศกึษา  
 ๑.๕) ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหวัของรัฐและเอกชนที่สะท้อน  คุณภาพมาตรฐาน 
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตามความแตกต่างของคุณลกัษณะสถานศกึษาและคุณลกัษณะ  ของผูเ้รยีนดว้ย
ความเป็นธรรม และส่งเสรมิสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มศีักยภาพและความพร้อมเขา้มามสี่วน ร่วมในการ
บรหิารและจดัการศกึษา  
 ๑.๖) ก าหนดแผนความต้องการการผลติครูใหม่ การพฒันาครูประจ าการ โดยจ าแนกตามสาขาวชิา
ทีข่าดแคลน และก าหนดใหม้แีผนพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบ
การบรหิารงานบุคคลของคร ูผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษา  
 ๑.๗) ปรบัเปลี่ยนระบบการจดัสรรเงนิจากเดมิที่จดัสรรผ่านด้านอุปทานหรอื  สถานศกึษา มาเป็น
จดัสรรผ่านด้านอุปสงค์หรอืตวัผู้เรยีนในสดัส่วนที่เหมาะสม และก าหนดแผนและขัน้ตอน  การเปลี่ยนผ่าน
ระบบการจดัสรรเงนิเพื่อการศกึษา เพื่อมใิห้สถานศึกษาได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบ การจดัสรร
เงิน สนับสนุนการจดัตัง้กองทุนเงินให้เปล่าส าหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ให้สามารถเข้าถึง  
การศกึษาที่มคีุณภาพมาตรฐาน รวมทัง้ออกแบบและพฒันาระบบบญัชสีถานศกึษาตามเกณฑ์คงคา้งเพื่อ 
การรายงานการเงนิ  
 ๑.๘) พฒันาระบบและกลไกการส่งเสรมิสนับสนุนใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมเขา้ มามสี่วนร่วมในการ
ผลติและพฒันาสือ่ ต ารา สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐาน รวมทัง้ 
สื่อเพื่อการพฒันาผูบ้รหิาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา จ าแนกตามระดบั/ประเภทการศกึษา
ผ่าน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั  
 ๑.๙) สง่เสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรูข้องชุมชนในทุกพืน้ที ่โดยการจดัตัง้ศูนยก์าร เรยีนทอ้งถิน่ ภูมปัิญญา
ท้องถิ่น ศูนย์พฒันาทกัษะ ความรู้และความสามารถในการพฒันาคุณภาพชีวติแก่ ประชากรทุกช่วงวยั 
รวมทัง้สนับสนุนการจดัการศึกษาส าหรบัเขตเศรษฐกิจพเิศษ พื้นที่พเิศษ และพื้นที่ใน  จงัหวดัชายแดน
ภาคใตต้ามความเหมาะสมของพืน้ที่ เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาภายใต้
มติดิ้านบรหิาร จดัการภาครฐัที่มปีระสทิธภิาพในขา้งต้น กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีารก าหนดเป้าหมาย
หรอืแนวทางการ ด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลพัธ์ หรอืผลกระทบภายใต้ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
เพือ่ใหโ้ครงสรา้งของ การบรหิารการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพ มี
ความคล่องตวั โดยกระจายอ านาจหรอืมอบอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่หน่วยปฏบิตั ิส่วนภูมภิาค ก าหนด
กลไกและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาและสนับสนุนทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ย ความร่วมมอืทางการศกึษากบัองคก์รหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
                ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  โรงเรียนดาราคาม    

  ตามทีม่ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนั 
คุณภาพภายในของสถานศกึษา ลงวนัที ่ ๖  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรยีนดาราคาม  จงึไดป้ระกาศมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา ดงันี้ 
  มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 
  ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐานมี ดงัน้ี 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  ๑)  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  ๒)  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 
       ความคดิเหน็ และแกปั้ญหา 
  ๓)  มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
  ๔)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  ๕)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
  ๖)  มคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
 ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
  ๑)  การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
 ผลการเรยีนรูท้ีเ่ป็นคุณภาพของผูเ้รยีนทัง้ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ประกอบดว้ยความสามารถ
ในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ การคดิประเภทต่าง ๆ การสรา้งนวตักรรม การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูร การมคีวามรู ้ทกัษะพื้นฐาน 
และเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี และดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ทีเ่ป็นค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทัง้สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
 



 
 

๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
      ผูเ้รยีนมทีกัษะในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณตมเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนดในแต่ละระดบัชัน้ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และแก้ปัญหา 

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้ทัง้ดว้ยตวัเองและการท างานเป็นทมี เชื่อมโยง
องคค์วามรู ้และประสบการณ์มาใชใ้นการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ โครงงาน 
ชิน้งาน ผลผลติ  

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การพฒันาตนเองและ

สงัคม 
ในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การท างาน อย่างสรา้งสรรค ์และมคีุณธรรม 
 ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ผูเ้รยีนบรรลุและมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรสถานศกึษาจากพืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการต่างๆ รวมทัง้มคีวามกา้วหน้าในผลการทดสอบระดบัชาต ิหรอืผล
การทดสอบอื่นๆ 
 ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการจดัการ เจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ 
การท างานหรอืงานอาชพี 
๑.๒  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 

๑)  มีคณุลกัษณะและค า่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูท้ีม่คีุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกตกิา มคี่านิยมและจติส านึก

ตามทีส่ถานศกึษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม  
๒)  มีความภมิูใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  

ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณีไทย รวมทัง้ภูมปัิญญาไทย  

๓)  ยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผูเ้รยีนยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 

ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 
 
 



 
 

๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม  
ผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข เขา้ใจผูอ้ื่นไม่มคีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
 

การให้ระดบัคณุภาพ 
ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
ก าลงัพฒันา ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

      -  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ  
ต ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      -  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาต ่ากว่าเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด  
๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
      -  ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตี ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      -  ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมต ่ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษา
ก าหนด  

ปานกลาง ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด  
๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่เีป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา
ก าหนด  

ดี ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ และแกปั้ญหาได ้
      - ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการสรา้งนวตักรรม  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่พฒันา
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั  
      - ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี  



 
 

 
ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 

 ๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่เีป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ สงู
กว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาสงูกว่าเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ  
และแกปั้ญหาได ้ 
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่พฒันา
ตนเอง และสงัคมในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การทางาน  
      - ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ และการท างานหรอืงานอาชพี  
๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่สีงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ สงู
กว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาสงูกว่าเป้าหมายที่
สถานศกึษาก าหนด  
      - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแกปั้ญหาได ้ 
       - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแกปั้ญหาได ้ 
       - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม มกีารน าไปใชแ้ละเผยแพร่  
       - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่พฒันา
ตนเอง และสงัคมในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การท างาน อย่างสรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรม  
       - ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ และการท างานหรอืงานอาชพี  
  



 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
 ๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 

      - ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่สีงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได ้ 
      - ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย มสีว่นร่วมในการ
อนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทย  
      - ผูเ้รยีนสามารถอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
      - ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมสงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนด 

 
๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๑.๑) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่านและเขยีนไดเ้หมาะสมตามระดบัชัน้ 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถในการ
อ่านและเขยีนคดิเป็น
รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การอ่านและเขยีน
คดิเป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การอ่านและเขยีน
คดิเป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การอ่านและเขยีน
คดิเป็นรอ้ยละ ๖๕-
๖๙ 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การอ่านและเขยีน
ต ่ากว่ารอ้ยละ ๖๕ 

 
  ๑.๒) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในดา้นการสือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เหมาะสมตาม
ระดบัชัน้ 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถในดา้น
การสือ่สารทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ คดิเป็น
รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการสือ่สารทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

จ านวนนกัเรยีนมมีี
ความสามารถใน
ดา้นการสือ่สารทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการสือ่สารทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการสือ่สารทัง้
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ต ่า
กว่ารอ้ยละ ๖๕ 

 หมายเหตุ  ดผูลสมัฤทธิน์กัเรยีนทีไ่ดเ้กรด ๓ ขึน้ไป ในรายวชิา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๓) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในดา้นการคดิค านวณ เหมาะสมตามระดบัชัน้ 
ระดบัคุณภาพ 
 



 
 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถในดา้น
การคดิค านวณคดิ
เป็นรอ้ยละ ๘๐ ขึน้
ไป 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการคดิค านวณ
คดิเป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

จ านวนนกัเรยีนมมีี
ความสามารถใน
ดา้นคดิค านวณคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการคดิค านวณ
คดิเป็นรอ้ยละ ๖๕-
๖๙ 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
ดา้นการคดิ
ค านวณต ่ากว่า
รอ้ยละ ๖๕ 

 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และแก้ปัญหา 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถในการ
คดิจ าแนกแยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พจิารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตดัสนิใจ มกีาร
อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ และ
แกปั้ญหาอย่างมี
เหตุผลคดิเป็นรอ้ยละ 
๘๐ ขึน้ไป 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การคดิจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพจิารณา
อย่างรอบคอบ โดย
ใชเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสนิใจ มกีาร
อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และ
แกปั้ญหาอย่างมี
เหตุผลคดิเป็น 
รอ้ยละ ๗๕-๗๙  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การคดิจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพจิารณา
อย่างรอบคอบ โดย
ใชเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสนิใจ มกีาร
อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และ
แกปั้ญหาอย่างมี
เหตุผลคดิเป็น 
รอ้ยละ ๗๐-๗๔  

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การคดิจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพจิารณา
อย่างรอบคอบ โดย
ใชเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสนิใจ มกีาร
อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และ
แกปั้ญหาอย่างมี
เหตุผลคดิเป็น 
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

จ านวนนกัเรยีนมี
ความสามารถใน
การคดิจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพจิารณา
อย่างรอบคอบ 
โดยใชเ้หตุผล
ประกอบการ
ตดัสนิใจ มกีาร
อภปิราย
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และ
แกปั้ญหาอย่างมี
เหตุผลต ่ากว่า 
รอ้ยละ ๖๕ 

 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

      ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดท้ัง้ดว้ยตวัเองและการท างานเป็นทมี เชื่อมโยง
องคค์วามรู ้และประสบการณ์มาใชใ้นการสรา้งสิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ โครงงาน ชิน้งาน 
ผลผลติ 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถในการ

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน

จ านวนนกัเรยีนที่
มคีวามสามารถใน



 
 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
รวบรวมความรูไ้ดท้ัง้
ดว้ยตวัเองและการ
ท างานเป็นทมี 
เชื่อมโยงองคค์วามรู ้
และประสบการณ์มา
ใชใ้นการสรา้งสิง่
ใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ 
โครงการ โครงงาน 
ชิน้งาน ผลผลติคดิ
เป็นรอ้ยละ ๘๐ ขึน้
ไป 

การรวบรวมความรู้
ไดท้ัง้ดว้ยตวัเอง
และการท างานเป็น
ทมี เชื่อมโยงองค์
ความรู ้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสรา้งสิง่
ใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ 
โครงการ โครงงาน 
ชิน้งาน ผลผลติคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

การรวบรวมความรู้
ไดท้ัง้ดว้ยตวัเอง
และการท างานเป็น
ทมี เชื่อมโยงองค์
ความรู ้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสรา้งสิง่
ใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ 
โครงการ โครงงาน 
ชิน้งาน ผลผลติคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

การรวบรวมความรู้
ไดท้ัง้ดว้ยตวัเอง
และการท างานเป็น
ทมี เชื่อมโยงองค์
ความรู ้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสรา้งสิง่
ใหม่ๆ อาจเป็นแนว 
ความคดิ โครงการ 
โครงงาน ชิน้งาน 
ผลผลติคดิเป็น 
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

การรวบรวม
ความรูไ้ดท้ัง้ดว้ย
ตวัเองและการ
ท างานเป็นทมี 
เชื่อมโยงองค์
ความรู ้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสรา้งสิง่
ใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ 
โครงการ 
โครงงาน ชิน้งาน 
ผลผลติต ่ากว่ารอ้ย
ละ ๖๕ 

 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
พฒันาตนเองและ
สงัคมในดา้นการ
เรยีนรู ้การสือ่สาร 
การท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรมคดิเป็น   
รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
พฒันาตนเองและ
สงัคมในดา้นการ
เรยีนรู ้การสือ่สาร 
การท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรมคดิเป็น
รอ้ยละ ๗๕-๗๙  

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
พฒันาตนเองและ
สงัคมในดา้นการ
เรยีนรู ้การสือ่สาร 
การท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรมคดิเป็น
รอ้ยละ ๗๐-๗๔  

จ านวนนกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
พฒันาตนเองและ
สงัคมในดา้นการ
เรยีนรู ้การสือ่สาร 
การท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรมคดิเป็น 
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

จ านวนนกัเรยีนที่
มคีวามสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การพฒันาตนเอง
และสงัคมในดา้น
การเรยีนรู ้การ
สือ่สาร การท างาน
อย่างสรา้งสรรค ์
และมคีุณธรรมต ่า
กว่า 
รอ้ยละ ๖๕ 

 
 
 
 



 
 

 ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
       ๕.๑) ผูเ้รยีนบรรลุและมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษาจากพืน้ฐาน
เดมิในดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการต่าง ๆ 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
จ านวนนกัเรยีนที่
บรรลุในการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาจาก
พืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 
๗๐ ขึน้ไปและมี
ความกา้วหน้าของผล
การเรยีนทุกระดบัชัน้
(๖ ระดบัชัน้) 

จ านวนนกัเรยีนที่
บรรลุในการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาจาก
พืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๗๐ ขึน้ไปและมี
ความกา้วหน้าของ
ผลการเรยีน ๔-๕ 
ระดบัชัน้ 

จ านวนนกัเรยีนที่
บรรลุในการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาจาก
พืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๗๐ ขึน้ไปและมี
ความกา้วหน้าของ
ผลการเรยีน ๒-๓ 
ระดบัชัน้ 

จ านวนนกัเรยีนที่
บรรลุในการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาจาก
พืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๗๐ ขึน้ไปและมี
ความกา้วหน้าของ
ผลการเรยีน 

จ านวนนกัเรยีนที่
บรรลุในการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาจาก
พืน้ฐานเดมิในดา้น
ความรู ้ความ
เขา้ใจ ทกัษะ 
กระบวน 
การต่าง ๆ ต ่ากว่า
รอ้ยละ ๗๐  
 

 * พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนท่ีได้เกรด ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี ๑ เทียบกบั ภาคเรียนท่ี ๒ 
       ๕.๒) มคีวามกา้วหน้าในผลการทดสอบระดบัชาต ิหรอืผลการทดสอบอื่น ๆ 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
ค่าเฉลีย่ผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ของผูเ้รยีนมี
พฒันาการสงูขึน้รอ้ย
ละ ๓ ขึน้ไป ในระดบั
ม.ตน้ทุกกลุ่มสาระ 
และระดบัม.ปลายทุก
กลุ่มสาระ 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ของผูเ้รยีนมี
พฒันาการสงูขึน้
รอ้ยละ ๓ ขึน้ไป ใน
ระดบัม.ตน้ ๓ กลุ่ม
สาระ และระดบั 
ม.ปลาย ๔ กลุ่ม
สาระ 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ของผูเ้รยีนมี
พฒันาการสงูขึน้
รอ้ยละ ๓ ขึน้ไป ใน
ระดบัม.ตน้ ๒ กลุ่ม
สาระ และระดบั 
ม.ปลาย ๓ กลุ่ม
สาระ 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ของผูเ้รยีนมี
พฒันาการสงูขึน้
รอ้ยละ ๓ ขึน้ไป ใน
ระดบัม.ตน้ ๑ กลุ่ม
สาระ และระดบั 
ม.ปลาย ๑-๒ กลุ่ม
สาระ 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ของผูเ้รยีนไม่มี
พฒันาการ 

 
 
 ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการจดัการ เจตคตทิีด่พีรอ้มจะศกึษาต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ การท างานหรอืงานอาชพี 



 
 

ระดบัคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
ทกัษะพืน้ฐานในการ
จดัการ เจตคตทิีด่ี
พรอ้มจะศกึษาต่อใน
ระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ การ
ท างานหรอืงานอาชพี
คดิเป็น 
รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป 

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
ทกัษะพืน้ฐานใน
การจดัการ เจตคติ
ทีด่พีรอ้มจะศกึษา
ต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ การท างาน
หรอืงานอาชพีคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
ทกัษะพืน้ฐานใน
การจดัการ เจตคติ
ทีด่พีรอ้มจะศกึษา
ต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ การท างาน
หรอืงานอาชพีคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
ทกัษะพืน้ฐานใน
การจดัการ เจตคติ
ทีด่พีรอ้มจะศกึษา
ต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ การท างาน
หรอืงานอาชพีคดิ
เป็น 
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
ทกัษะพืน้ฐานใน
การจดัการ เจตคติ
ทีด่พีรอ้มจะศกึษา
ต่อในระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ การท างาน
หรอืงานอาชพีต ่า
กว่ารอ้ยละ ๖๕ 

 
หลกัฐานร่อยรอย 
 ๑. ผลการเรยีนในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 ๒. ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
 ๓. ผลการสอบถามความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ ีพรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ 
 ๔. วุฒภิาวะทางอาชพีเหมาะสมกบัช่วงวยั (งานแนะแนว) 
 ๕. ผลงานนกัเรยีน/หลกัฐานการยมืหนงัสอื/สถติกิารใชห้อ้งสมุด-หอ้งศูนย/์ฯลฯ 
 ๖. ผลการประเมนิอ่านเขยีน คดิวเิคราะหจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ SGS 
 ๗. การน าเสนอผลงานนกัเรยีน เช่น โครงงาน 
 ๘. การน าเสนอผลการสบืคน้ขอ้มลูอย่างอสิระ 

๙. โครงสรา้งรายวชิา 
๑๐. สมรรถนะหลกัสตูร 

๑.๒  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
 ๑)  การมีคณุลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูท้ีม่คีุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกตกิา มคี่านิยมและจติส านึก
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรม
เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 
จรยิธรรม เคารพใน
กฎกตกิา มคี่านิยม
และจติส านึกตามที่
สถานศกึษาก าหนด

ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรม
เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 
จรยิธรรม เคารพใน
กฎกตกิา มคี่านิยม
และจติส านึกตามที่
สถานศกึษาก าหนด

ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรม
เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 
จรยิธรรม เคารพใน
กฎกตกิา มคี่านิยม
และจติส านึกตามที่
สถานศกึษาก าหนด

ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรม
เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 
จรยิธรรม เคารพใน
กฎกตกิา มคี่านิยม
และจติส านึกตามที่
สถานศกึษาก าหนด

ผูเ้รยีนมี
พฤตกิรรมเป็นผูท้ี่
มคีุณธรรม 
จรยิธรรม เคารพ
ในกฎกตกิา มี
ค่านิยมและ



 
 

โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีอง
สงัคมคดิเป็นรอ้ยละ 
๘๐ ขึน้ไป 

โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีอง
สงัคมคดิเป็นรอ้ยละ 
๗๕-๗๙  

โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีอง
สงัคมคดิเป็นรอ้ยละ 
๗๐-๗๔  

โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีอง
สงัคมคดิเป็น 
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

จติส านึกตามที่
สถานศกึษา
ก าหนดโดยไม่ขดั
กบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดี
ของสงัคมต ่ากว่า 
รอ้ยละ ๖๕ 

 
 ๒)  ความภมิูใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
      ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย มสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทย รวมทัง้ภูมปัิญญาไทย    
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจ
ในทอ้งถิน่ เหน็
คุณค่าของความเป็น
ไทย มสีว่นร่วมใน
การอนุรกัษ์
วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทัง้
ภูมปัิญญาไทยคดิ
เป็นรอ้ยละ ๘๐ ขึน้
ไป 

ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจ
ในทอ้งถิน่ เหน็
คุณค่าของความ
เป็นไทย มสีว่นร่วม
ในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทัง้ภูมปัิญญา
ไทยคดิเป็นรอ้ยละ  
๗๕-๗๙  

ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจ
ในทอ้งถิน่ เหน็
คุณค่าของความ
เป็นไทย มสีว่นร่วม
ในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทัง้ภูมปัิญญา
ไทยคดิเป็นรอ้ยละ  
๗๐-๗๔  

ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจ
ในทอ้งถิน่ เหน็
คุณค่าของความ
เป็นไทย มสีว่นร่วม
ในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทัง้ภูมปัิญญา
ไทยคดิเป็นรอ้ยละ  
๖๕-๖๙ 

ผูเ้รยีนมคีวาม
ภูมใิจในทอ้งถิน่ 
เหน็คุณค่าของ
ความเป็นไทย มี
สว่นร่วมในการ
อนุรกัษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทย 
รวมทัง้ภูมปัิญญา
ไทยต ่ากว่า 
รอ้ยละ ๖๕ 

 
 

๓)  การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ผูเ้รยีนยอมรบัแลอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 
ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
ผูเ้รยีนยอมรบัแลอยู่
ร่วมกนับนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้น เพศ 
วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 

ผูเ้รยีนยอมรบัแล
อยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้น เพศ 
วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 

ผูเ้รยีนยอมรบัแล
อยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้น เพศ 
วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 

ผูเ้รยีนยอมรบัแล
อยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้น เพศ 
วยั เชือ้ชาต ิศาสนา 

ผูเ้รยีนยอมรบัแล
อยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ดา้น เพศ วยั เชือ้



 
 

ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณีคดิเป็นรอ้ย
ละ ๘๐ ขึน้ไป 

ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณีคดิเป็น
รอ้ยละ ๗๕-๗๙  

ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณีคดิเป็น
รอ้ยละ ๗๐-๗๔  

ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณีคดิเป็น
รอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

ชาต ิศาสนา 
ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณีต ่ากว่า
รอ้ยละ ๖๕ 

 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
       ผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข เขา้ใจผูอ้ื่น ไม่มคีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
ระดบัคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
ผูเ้รยีนมกีารรกัษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจติ อารมณ์ 
และสงัคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สามารถอยู่
ร่วมกบัคนอื่นอย่างมี
ความสุข เขา้ใจผูอ้ื่น 
ไม่มคีวามขดัแยง้กบั
ผูอ้ื่นคดิเป็นรอ้ยละ 
๘๐ ขึน้ไป 

ผูเ้รยีนมกีารรกัษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจติ อารมณ์ 
และสงัคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สามารถอยู่
ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไม่มคีวาม
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

ผูเ้รยีนมกีารรกัษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจติ อารมณ์ 
และสงัคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สามารถอยู่
ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไม่มคีวาม
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นคดิ
เป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

ผูเ้รยีนมกีารรกัษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจติ อารมณ์ 
และสงัคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สามารถอยู่
ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไม่มคีวาม
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นคดิ
เป็นรอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

ผูเ้รยีนมกีารรกัษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจติ 
อารมณ์ และสงัคม 
และแสดงออก
อย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวยั 
สามารถอยู่ร่วมกบั
คนอื่นอย่างมี
ความสุข เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไม่มคีวาม
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นต ่า
กว่ารอ้ยละ ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 ๒.๑  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
 ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ  

เป็นการจดัระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา มกีารก าหนดเป้าหมายวสิยัทศัน์และ พนัธกจิ
อย่างชดัเจน สามารถด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศกึษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการเรยีนรู้ 
รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ไว้อย่างชดัเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่ วตัถุประสงคข์องแผนการศกึษาแห่งชาต ินโยบายของรฐับาล
และของตน้สงักดัรวมทัง้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม  

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา  
สถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบทัง้ในส่วนการวางแผน

พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา การนาแผนไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา มกีารตดิตามตรวจสอบ
ประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง มกีารบรหิารอตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มรีะบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพฒันา บุคลากรและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง ทุกฝ่ายมสีว่นร่วมการวางแผน ปรบัปรุง และพฒันา และร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา  

๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สถานศกึษาบรหิารจดัการเกี่ยวกบังานวชิาการ ทัง้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิชีวีติจรงิ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถงึการจดั 
การเรยีนการสอนของกลุ่มทีเ่รยีนแบบควบรวมหรอืกลุ่มทีเ่รยีนร่วมดว้ย  

๒.๔ พฒันาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ และจดัให้มี

ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี มาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
 



 
 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ทางสงัคม ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั  
 
 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้  

สถานศกึษาจดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบรกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรู ้ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา  
การให้ระดบัคณุภาพ 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
ก าลงัพฒันา    - เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดไม่ชดัเจน  

   - มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาแต่ไม่สง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

ปานกลาง    - เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน เป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ 
   - มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีส่ง่ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

ดี    - เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท
ของสถานศกึษา เป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ 
   - มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจน สง่ผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
   - ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   - พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี  
   - จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ  
   - จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรู ้

ดีเลิศ    - มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท
ของสถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาต ิเป็นไป
ไดใ้นการปฏบิตั ิ 
   - มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจน มปีระสทิธภิาพ สง่ผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย  
   - ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ  



 
 

   - พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีตรงตามความตอ้งการของครู 
และสถานศกึษา  

 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
ดีเลิศ    - จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

และ มคีวามปลอดภยั  
   - จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรู ้ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา  

ยอดเยี่ยม    - มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท
ของสถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาต ิเป็นไป
ไดใ้นการปฏบิตั ิทนัต่อการเปลีย่นแปลง  
   - มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาทีช่ดัเจน มปีระสทิธภิาพ สง่ผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝ่าย มกีารน าขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุง พฒันางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได ้ 
   - ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ และเป็นแบบอย่างได ้ 
   - พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีตรงตามความตอ้งการของครู
และสถานศกึษา และจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพือ่พฒันางาน  
- จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
และมคีวามปลอดภยั  
- จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา  

 
ระดบัคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
คดิเป็นรอ้ยละ ๘๐ 
ขึน้ไป 

คดิเป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

คดิเป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

คดิเป็นรอ้ยละ ๖๕-
๖๙ 

ต ่ากว่ารอ้ยละ 
๖๕ 

 
หมายเหตุ  ทุกประเดน็ใชเ้กณฑค์ุณภาพเหมอืนกนั หลกัการพจิารณาดคู าอธบิายมาตรฐานดา้นบน 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๓.๑  จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 
 ๓.๒  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 ๓.๓  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 ๓.๕  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

เป็นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษา สรา้ง
โอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิ
บวก สรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่ ีครรููจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน รวมทัง้ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าผลทีไ่ดม้าใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่
พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้  

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูโ้ดยผ่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปจดักจิกรรมไดจ้รงิ มี
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะสาหรบัผูท้ีม่คีวามจ าเป็นและตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ ผูเ้รยีนไดร้บั 
การฝึกทกัษะ แสดงออกแสดงความคดิเหน็ สรุปองคค์วามรู ้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติได ้ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
มกีารใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู ้รวมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการ

เรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสือ่ทีห่ลากหลาย  
๓.๓ มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก  
ครผููส้อนมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีน โดยเน้นการการมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก ใหเ้ดก็รกัคร ูครรูกัเดก็ 

และเดก็รกัเดก็ เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้สามารถเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุข  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน  
มกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและ

วธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพือ่
นาไปใชพ้ฒันาการเรยีนรู ้ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรงุและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้  

ครแูละผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งร่วมกนัแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์รวมทัง้ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อนา
ไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้  



 
 

การให้ระดบัคณุภาพ 
ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
ก าลงัพฒันา      - จดัการเรยีนรูท้ีไ่ม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ  

     - ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ม่เอือ้ต่อการเรยีนรู้  
     - ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง      - จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ  
     - ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
     - ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

ดี      - จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ  
     - ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
     - ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  
     - มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก  
     - มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนรู้ 

ดีเลิศ      - จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปจดักจิกรรมไดจ้รงิ 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้  
     - ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู ้รวมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้ 
     - ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวธิกีาร
วดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รยีน และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  
     - มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้และเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมี
ความสุข  
     - มชีุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระหว่างครเูพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการ
เรยีนร ู 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พิจารณา 
ยอดเยี่ยม      - จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดั

ของหลกัสตูรสถานศกึษา มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปจดักจิกรรมไดจ้รงิ 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ มนีวตักรรมในการจดัการเรยีนรูแ้ละมกีาร
เผยแพร่  
    - ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู ้รวมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรู้ ดว้ยตนเอง  
     - ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวธิกีาร
วดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดั การเรยีนรู ้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รยีน และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  
     - มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้และเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมี
ความสุข  
     - มชีุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระหว่างครแูละผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาและ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้คร ูและผูเ้กีย่วขอ้งมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลู
สะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้  

 
ระดบัคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลงัพฒันา 
คดิเป็นรอ้ยละ ๘๐ 
ขึน้ไป 

คดิเป็นรอ้ยละ ๗๕-
๗๙  

คดิเป็นรอ้ยละ ๗๐-
๗๔  

คดิเป็นรอ้ยละ ๖๕-
๖๙ 

ต ่ากว่ารอ้ยละ 
๖๕ 

 
หมายเหตุ  ทุกประเดน็ใชเ้กณฑค์ุณภาพเหมอืนกนั หลกัการพจิารณาดคู าอธบิายมาตรฐานดา้นบน 

ตวัอย่างการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
-  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เช่น หลกัสตูรสถานศกึษา แผนกจดัการเรยีนรู้ บนัทกึหลงัการ

สอน เอกสารหลกัฐาน การวดัและประเมนิผล เครื่องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้สมุดการบา้นทีแ่สดงให้
เหน็การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ชิน้งานหรอืผลงานของผูเ้รยีน/แฟ้มสะสมงาน สือ่การเรยีนการสอน และแหล่ง
เรยีนรู ้ฯลฯ 

-  สงัเกตกระบวนการเรยีนการสอน พฤตกิรรมการสอนของคร ูเช่น การใชค้ าถามทีห่ลากหลาย
ระดบัเพือ่สง่เสรมิการคดิขัน้สงู พฤตกิรรมการดแูลเอาใจใส ่การมอบหมายงานของคร ูปฏสิมัพนัธข์องครกูบั
นกัเรยีน เช่น ความเป็นกนัเองของครกูบัผูเ้รยีน การสนทนาโตต้อบของครกูบัผูเ้รยีน พฤตกิรรมการเรยีน
ของผูเ้รยีน เช่น ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน การมสีว่นร่วมของผูเ้รยีน ความสนใจในการร่วมกจิกรรม 
สภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้การจดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนปฏบิตัจิรงิ กจิกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กจิกรรมตอบสนองความสนใจของผูเ้รยีนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 

 



 
 

-  สมัภาษณ์นกัเรยีน และคร ูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน เช่น นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืไม่ อย่างไร นกัเรยีนไดร้่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลงาน/ชิน้งานต่าง ๆ 
หรอืร่วมประเมนิผลการเรยีนหรอืไม่ อย่างไร นกัเรยีนมโีอกาสไดไ้ปเรยีนรูจ้ากชุมชนในเรื่องใด และจาก
แหล่งเรยีนรูใ้ดบา้ง นกัเรยีนชอบเรยีนวชิาอะไร เพราะเหตุใด ครใูชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลความรูค้วาม
เขา้ใจของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารใดบา้ง ฯลฯ 

 
หลกัฐานร่องรอย 

๑. แผนการจดักรเรยีนรู้ 
๒. สมุด/ผลงานนกัเรยีน 
๓. แฟ้มสะสมงาน 
๔. สือ่ 
๕. เครื่องมอืวดัผลประเมนิผล 
    ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดาราคาม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
ทิศทางการจัดการศึกษา



 
 

ส่วนที่  ๔ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
ภาพความสำเร็จโรงเรียนดาราคาม 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1. โครงการบ้านดาว        
มีความดี 

1. เชิงประมาณ 
 1.1. นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
1.2. นักเรียนทุกคนมีความ
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
1.3. นักเรียนทุกคนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
1.4. นักเรียนทุกคนเห็น
คุณค่าและตระหนัก ในการ
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
2. เชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.2. นักเรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. นักเรียนทำความดีทั้งท่ี
บ้านและที่โรงเรียน ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 
2. ครูและผู้ปกครอง
ร่วมกันให้ดาวความดี               
แก่นักเรียน 
3. เมือ่นักเรียนได้ดาวครบ
ตามจำนวนที่กำหนด 
โรงเรียนมอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม   
2. นักเรียนร้อยละ 90  
ได้รับเกียรติบัตรโครงการ
บ้านดาวมีความดี           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

2. โครงการพัฒนา                          
กิจกรรมนักเรียน 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้           
ความเข้าใจทัศนคติที่ด ี           
ต่อนักเรียน 
2. เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน 
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการพิจารณาและ
ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย
ในตนเอง 
6. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดีและการทำงานเป็น
หมู่คณะ 
7. เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ทางศาสนา ชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส           
COVID-19 
2. จัดกิจกรรมฝึกมารยาท
ไทย มารยาทชาวพุทธ
ออนไลน์ 
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนออนไลน์ 
4. กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน และ
อบรมผู้นำออนไลน์ 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 90  
เข้าร่วมกิจกรรม              
วันสำคัญ เช่น กิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง
ออนไลน์ เป็นต้น 
2. นักเรียนร้อยละ100 
ได้รับการฝึกมารยาทไทย
ออนไลน์ 
3. นักเรียนร้อยละ 90   
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนออนไลน์        

3. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอน
ระดับชั้นปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มีทักษะในการแก้ปัญหา 
2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 

1. จัดกิจกรรม STEM   
ตามแผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณภ์ายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส  
COVID-19 

1. นักเรียน ร้อยละ 80   
มีทักษะในการแก้ปัญหา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส  
COVID-19 

 
 
 
 



 
 

ผู้เรียน 
   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีคุณภาพ โดยเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข               
 
ครู 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน 
มีความกระตือรือร้น ใส่ใจดูแลผู้เรียน และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 
ผู้บริหาร 

  เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทำงานแบบบูรณาการ มีการดำเนินการบริหารและจัด
การศึกษาที ่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้านข้อมูลสารสนเทศและด้าน
สภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพ
การศึกษา  
 
โรงเรียน 

  มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพเทียบเคียงระดับ
มาตรฐานสากล มีการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนดาราคาม 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ 
ประการได้แก่ 

๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู ้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 



 
 

การนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลนั้น โรงเรียนได้พิจารณาจากนิยาม ตัวชี้วัดความสำเร็จ พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑.๑  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
๑.๒  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔  เคารพ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 

 ๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ 
๓. มีวินัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๓.๑  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๔. ใฝ่เรียนรู ้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๔.๑  ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๖.๒  ทำงานด้วยความเพียร พยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

๗. รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๘.๑  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย  

 

นโยบาย โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑. ด้านการจัด
การศึกษา เพ่ือ
จัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนทุกคน 
ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ 

๑. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ ๑ 
๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑ 

๓. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๑ 

๔. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานที่ ๑ 

๕. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๑ 

๖. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๑ 

๑๖. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาตรฐานที่ ๑ 

๑๗. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ 

๑๙. โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ/นศท. 

มาตรฐานที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบาย โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๒. ด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่เน้นการมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความ 
รับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการ
จัดการศึกษา 
 

๘. โครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

มาตรฐานที่ ๒ 

๙. โครงการส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๐. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๑. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                     

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๒. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๓. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๔. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลเุปา้หมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรชัญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น   

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๕. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๒ 

๑๘. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล มาตรฐานที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบาย โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๓. ด้านการพัฒนา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพครแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษา เพ่ือให้
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๗. โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๓ 

 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ(ปีพ.ศ.) กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ผู้เรยีนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่นไมม่ีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของนักเรียน 
๓. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
๔. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
๕. กิจกรรมวันเอดส์โลก 
๖. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
ศิลปะ 
๙. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 
๗ คน 
๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา 
๑๒. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

       
       
       
       



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ(ปีพ.ศ.) กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กจิกรรมค่ายคุณธรรม 
๒. กจิกรรมปฐมนิเทศ
นกัเรยีนใหม่ 
๓. กจิกรรมวนัแม่แห่งชาต ิ
๔. กจิกรรมวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 
๕. กจิกรรมวนัสถาปนากอง
ลูกเสอืแห่งชาต ิ
๖. กจิกรรมสง่เสรมิมารยาท
ไทย 
๗.กจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 
๘. กจิกรรมวนัตน้ไมแ้ห่งชาต ิ
๙. กจิกรรมค่ายสง่เสรมิทกัษะ
ชวีติ 
๑๐. กจิกรรมเชดิชคูนด ี

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย  

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   

      

 
      

 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ(ปีพ.ศ.) กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๓. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรยีนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู ้การสื่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค ์และมีคณุธรรม 

 
ผู้เรยีนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้ทั้งด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๘๗ 
 
 
 

๘๗ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

  ๑. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
๒. กิจกรรมส่งเสริม รักการอ่าน 
๓. กิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานศึกษา 
๔. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี 
๕. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๖. กิจกรรมแบ่งปันความรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ(ปีพ.ศ.) กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๔. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหาอย่างมีเหตุผล 
 
ผู้เรยีนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๘๗ 
 
 
 

๘๗ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

  ๑. กิจกรรมโครงงาน 
๒. กิจกรรมการสอนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
๓. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๕. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

ผู้เรยีนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น 

๘๕ ๘๕ ๘๖ ๘๗   ๑. กิจกรรมยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียน 
๒. กิจกรรมการจัดทำข้อสอบ
ปลาย 
๓. กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียน 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
ทวิศึกษา 
๕. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๖. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๗. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๘. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้เรยีนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาต ิหรือผลการทดสอบอื่นๆ 

๘๕ ๘๕ ๘๖ ๘๗   

ผู้เรยีนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

๘๕ ๘๕ ๘๖ ๘๗   

ผู้เรยีนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

๘๕ ๘๕ ๘๘ ๙๑   

ผู้เรยีนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
 
มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

๘๕ ๘๕ ๘๘ ๙๑   



 
 

๙. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
๑๐. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
๑๑. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑๒. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๖. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้
ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 
 
ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัช้ันท่ีสูงขึ้น 
การทำงานหรืองานอาชีพ 
 
ผู้เรยีนยอมรับและอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี
 
 

 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมสภานักเรียน 
๒. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๓. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๑๖. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสำนึกร่วมกันใน
การดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ  กลุ่มติด และ
กลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕   ๑. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒. กิจกรรมป้องกันค้นหารักษา
เฝ้าระวังและบริหารจัดการ 
๓. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา  
มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕   

นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มี
ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๕   

 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๑๗. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศตามศักยภาพของ
ผู้เรียน “เพชรน้ำริน” 

ด้านผลการเรียน 
- นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ ต่อภาคเรียน 

๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐   ๑. กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
ความสามารถพิเศษ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความสามารถพิเศษ 
ด้านวิชาการ 
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศหรือระดับ
เหรียญทองในการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน/ชาติขึ้นไป 
และไม่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ 
ด้านกีฬา 
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน/ชาติขึ้นไป และไม่มีผลการเรียน 
0 ร มส มผ 
ด้านศิลปะ 
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน/ชาติขึ้นไป และไม่มีผลการเรียน 
0 ร มส มผ 
ด้านทักษะอาชีพ 

๕ ๑๐ ๑๒   ๑๕   



 
 

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน/ชาติขึ้นไป และไม่มีผลการเรียน 
0 ร มส มผ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความประพฤติ
ดี เป็นที่ประจักษ์/ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาของโรงเรียน 
 
 

๕ ๕ ๗ ๑๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๑. ด้านการจดัการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๑๙. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ/นศท. 

ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟังและ
พ่ึงตนเอง  

 ๘๐ ๘๓ ๘๕   ๑. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 
๒. กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 

ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

 ๘๐ ๘๓ ๘๕   

ให้บำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
 

 ๘๐ 
 

๘๓ 
 

๘๕ 
 

  

ให้รู้จักการทำฝีมือ และฝึกฝนให้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
 

 ๘๐ 
 
 

๘๓ 
 
 

๘๕ 
 
 

  

ให้รักษาส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม 
และความมั่นคงของประเทศชาติ 

 ๘๐ ๘๓ ๘๕   

       

 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๘. โครงการส่งเสริมใหผู้้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   ๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
๒. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
เพ่ือการศึกษา 
๓. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๔. พัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 
๕. พัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
๖. พัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 
๗. พัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารงบประมาณและแผนงาน 
๘. พัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารงานกิจการนักเรียน 
๙. พัฒนางานสำนักงานธุรการ
ในโรงเรียน 

       



 
 

๑๐. กิจกรรมการพัฒนางาน
การเงินและบัญชี 
๑๑. กิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจ 
๑๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๑๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๑๔. กจิกรรมจดัระบบขอ้มลู
สารสนเทศในการบรหิารเพื่อ
พฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๙. โครงการส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 ๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๓. กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า 
๔. กิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๑๐. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัด การเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียน
แบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑๒. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

สถานศึกษาจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีข้ันตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ   

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมจัดทำรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปี 
๒. กิจกรรมขยายผลงานประกัน
คุณภาพภายใน/ภายนอก 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ

วางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   

พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   

 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑๓. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
(มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา จำนวน ๑๐ ครั้ง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน จำนวน ๒ 
ครั้ง  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
๑๐ ครั้ง) 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาและองค์กร 
๓. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

       
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑๔. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการพัฒนาให้บรรลเุป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นที่
กำหนดขึ้น   

สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
๒. กิจกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑๕. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๘๕ ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมสนองนโยบาย/ 
จุดเน้น 
๒. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายที่  ๒. ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   
๑๘. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การ
เรียนรู้ก้าวไกล 

๑. ห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
นักเรียนมีความสุข 

 ๘๕ ๘๗ ๙๐   ๑. กิจกรรมส่งเสริม
คณะกรรมการห้องเรียนน่าอยู่
การเรียนรู้ก้าวไกล 
๒. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนน่า
อยู่ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนแกนนำตาม



 
 

๒. ห้องเรียนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนจบการศึกษา
ตามความสามารถและศักยภาพของตนทุก
คน 
๓. ผู้เรียนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
ลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๘๕ 
 
 

 
๘๕ 

 

๘๗ 
 
 

 
๘๗ 

 

๙๐ 
 
 

 
๙๐ 

 

  โครงการห้องเรียนน่าอยู่การ
เรียนรู้ก้าวไกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเช่ือมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม  ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป้าหมาย 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม 

 

นโยบายท่ี  ๓. ด้านการพฒันาและเสริมสร างศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
คณุภาพ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีพ.ศ.) 
กิจกรรม ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕   

๗. โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสา
หรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๙ ๗๙ ๘๖ ๙๓   ๑. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๓. กิจกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ  
๔. กิจกรรมการเดินทางไป
ราชการ 
๕. กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ 
๖. กิจกรรมอบรมครูเพ่ือให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น 
๗. กิจกรรมจัดจ้างแม่บ้าน 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย  

๗๙ ๗๙ ๘๖ ๙๓   



 
 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
คร ูครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

๗๙ ๗๙ ๘๖ ๙๓   

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไป
ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

๗๙ 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 

๗๙ 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 

๘๖ 
 
 
 
 
 
 

๘๖ 

๙๓ 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 

  

  



 
 

 


