
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนแม่ทะวทิยา 
อ าเภอแม่ทะ  จงัหวัดล าปาง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง  ล าพูน 
      
 



 

 

ค าปรารภ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2567)  ของโรงเรียน
แม่ทะวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทใน
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 3 ปี        ในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาพองค์กร
เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร นักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการระดมความเห็นและร่วมกันก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

ทั้งนี้เพ่ือมุ่งให้นักเรียนแม่ทะวิทยาทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้จักน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของนักเรียนแม่ทะวิทยา  
 
 
 
            (นายบุญเลิศ   แสนเทพ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 
 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2565-2567) ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร     การจัดการศึกษา  โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมายผลผลิต โครงการและงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 -2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          รวมถึงนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน โดยก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาและที่ส าคัญคือความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรในการระดมสรรพก าลังร่วมกันผลักดัน
แผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้แผนพัฒนานี้ยังใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ เป็นคนดี และมีคุณค่าและมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
       
 
 

( นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
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 หน้า 
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  1. ข้อมูลทั่วไป 44 
   1.1  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 44 
   1.2  โครงสร้างการบริหารงาน 46 
   1.3  ข้อมลูผู้บริหาร 47 
   1.4  ข้อมูลนักเรียน  47 
   1.5  ข้อมูลครูและบุคลากร 48 
   1.6  ข้อมูลอาคารสถานที่ 51 
   1.7  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 51 
   1.8  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 54 
   1.9  แหล่งเรียนรู้ 55 
  2. ผลการด าเนินงาน 56 
   2.1  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผ่านมา      56 
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 หน้า 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 59 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 64 
  1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 64 
  2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 65 
  3. ปัจจัยด้านครูและบุคลากร (M1) 66 
  4. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 67 
  5. ปัจจัยด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (M3) 68 
  6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M4) 69 
  ตาราง สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 74 
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 บทท่ี 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 78 
  ปี 2565 – 2567 
  เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 79 
  กลุยทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 83 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   85 
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                                          การศึกษา                                                                98 
  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
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  ตารางแสดงงบประมาณและร้อยละแยกตามกลยุทธ์ ตามกรอบ  
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 บทที่ 6   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  101 
  
 ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี  
 พ.ศ.2565 – 2567 ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

แบบอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ระยะ 3 ป ี
(ปีงบประมาณ 2565-2567) 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2567) 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการวิชาการ ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา ที่มีเจตจ านงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567  โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. สถานศึกษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การมี 
   สุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ระยะ 3 ปี ฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง
แก้ไขได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล /มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณีหรือโดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียน 
 
 
        ผู้เสนอแผนกลยุทธ์                   ผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ 
 
 
             ( นายผจญ  ภักดีววิัฒน์ )     ( นายบุญเลิศ  แสนเทพ ) 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

 



 

 

บทที่ 1 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560    
          มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน      
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
   รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
   รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้     
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน     
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้ 
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
    การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม ความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความ
ถนัดของตน 
       ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา   และ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ    ใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน ภาษี
ด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ กองทุน     
เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) 
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี            
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีโดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 



 

 

เป้าหมาย 
     1. ความม่ันคง 
  1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน               
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
     2. ความม่ังคั่ง 
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และ  ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ          
ทุนสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
          3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 



 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพื่อเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซึ่ง เป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ วางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 



 

 

  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข ที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีมา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ กรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี ทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ 
  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 



 

 

  6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภูมิภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน ระดับ      อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน ระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา  
                    ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม   
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวาง รากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ ความรู้
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน พัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 



 

 

    1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

    2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
    2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น   
   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้          
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 ตัวช้ีวัด 
   เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม   
    ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี    
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มข้ึน 
    2.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
           ตวัชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
    2.2  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
          ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
                   ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
                    เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี ความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
     ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
     ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

     3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
   3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   
  3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม      
     3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 



 

 

   1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
    2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิการอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล สุขภาพ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
   3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่ มุ่งการฝึก ทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
         3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
   3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
    3.3.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และใช้ มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก       
  3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์โรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ การจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
   3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน สามารถ 
เข้าถึงได้รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนา ในพ้ืนที่ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ การ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ การใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และให้ความ ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การ
เพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรีและ ผู้สูงอายุ อาทิการสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุน         การเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่



 

 

ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
    ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ(ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่ากับร้อยละ 
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระหว่างพื้นที ่

    ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน ร้อย
ละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้ สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
   3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา 
การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

           3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
           3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน    มากข้ึน
ระหว่างพื้นที่โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิสวัสดิการบ้านพักครูเส้นทาง ความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยาย การจัดการศึกษาทางไกล
โดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ ห่างไกลและขาดแคลน
ครูผู้สอน 
           3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น       ท้า
ทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะน้ าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
        3.1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง ความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ การ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้ง ป้องกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 



 

 

  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ บริหาร จัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ รักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน  
                               ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน    
                    เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายที่4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปอ้งกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
     ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

   3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการ
กระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
    3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ พัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
   3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย กระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทาง   อัตลักษณ์
และชาติพันธุ์เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ รับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
    3.2.1 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและ



 

 

พหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ภัย
พิบัติโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ   

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ ผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
   1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
   1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1  ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50  เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี ความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
    3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.2.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
     1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์ 
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุก
กลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและ การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือ ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง 



 

 

ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ 
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง     

3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน  
    3.2.2 ป้องกันการทุจริต 
     1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
     2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

1.  วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
  2.  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เป้าหมายที่1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
     ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ 
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน 
      ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
    3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี



 

 

เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุเทคโนโลยีทางการแพทย์(ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนหรือชุมชน 
           3.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
   3.2.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
     1)  เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์(Science : S) เทคโนโลยี(Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์(Engineer : E) และคณิตศาสตร์(Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 3) พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น 
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว 
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่การเข้าถึง โอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก สามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 

  ยุทธศาสตร์ 
  1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 

 

  4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ  
   การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย ความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2.  การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของ ผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
  4.  การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศกึษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  5.  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง การบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ ระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ การศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6.  การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 



 

 

  7.  การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้ เครื่องมือทางการเงินใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและ นโยบายรัฐบาล 

จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)   
   ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ชัยวงศ์และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ 
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
   1.  น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด 
และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1)  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม 
(Character Education)” 
 2)  สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่ทรงมี
แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา 
    (1)  นักเรียน 
     “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอน
ให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
     “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้ นักเรียน 
ชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
     “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความ
สามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”(5 ก.ค.2555) 
     “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน”  (9 ก.ค.2555) 
     (2)  ครู 
     “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จ านวน ไม่
พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครูต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ี
เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อ



 

 

เด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”       (11 
มิ.ย.2555) 
     “ต้องปรับปรุงครูครูจะอายุ40-50 ปีก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”          (6 
มิ.ย.2555) 
      “ ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ ต าแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม 
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดีซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมีreward” (5 ก.ค.2555) 
                 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน ต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว ก็ตาม”        
(5 ก.ค.2555) 

2.  การด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)ภายใต้
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศกึษา ที่จะด าเนินการ 6 
ด้าน คือ 
    (1)  ความม่ันคง 
    (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (6)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.  จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    1)  ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 
    2)  ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    3)  กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 2560 
    4)  ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
   4.  จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    1)  ด้านความม่ันคง 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
     เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ 
Active Learning 



 

 

 2)  ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
         2.1  การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
       2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
       2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม โดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิหลักสูตร ภาษาอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
       2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี2560   จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                    แนวทางหลัก  
       3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
      1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็ก ระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ4 - 5 ปี) 
      2)  หน่วยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของ                  
ศูนย์เด็กเล็ก (เด็กอายุ3 ปี) 
      3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
        1)  เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดีซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความดี 
       2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
      3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
       1)  หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
       2)  ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่วิชา ภูมิศาสตร์ 
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
       3)  เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด 
        4)  เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน ห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะ รองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
             3.1.4) การวัดและประเมินผล 



 

 

       1)  การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน
สูงขึ้น 

   2)  การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
       3)  การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 

            3.2) การผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    3.2.1) การสรรหาครู 
     1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
     2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
    3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
    3.2.3) การพัฒนาครูการอบรมครู 
      1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
      2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
       4.2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
       4.3) จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ เท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
     การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

      6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        6.1) เรื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
       6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุงภารกิจ
งานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความ ซ้ าซ้อนในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับ
ส านักงานศึกษาธิการภาคและ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
   1) จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้  
 
1.  วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
“ผู้ เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ ได้ รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 

 
2.  พันธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2.  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 

 

3.  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ิมเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
4.  ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ** 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก

การทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1) 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2) 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
6. จ านวนปีการศึกษาของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี (8) 
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี (10) 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12) 
11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
12. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี (5) 
13. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
14. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7) 

 
5.  ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4.  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



 

 

 
6.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

6.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
 2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤท ธิ์ทาง        

การเรียนสูงขึ้น 
 3.  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 4.  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2) 
 
 กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
 5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก  ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

  



 

 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน

หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
 4.  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
 5.  ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร งาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 1.  วางแผนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 2.  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ  ครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 4.  สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 5.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
6.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 2.  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษา (4) 
 3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (5) 
 4.  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
 5.  ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7) 



 

 

 6.  จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 7.  ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี** 
 8.  ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา ถึง

ปริญญาตรี 
 9.  ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์ 
 1.  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
 2.  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ 

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 6.  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็ก
พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี (8) 
 2.  ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
 3.  ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี (10) 
 4.  ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา 
 5.  ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
 6.  จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  



 

 

กลยุทธ์ 
 1.  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รปูธรรมอย่างกว้างขวาง 
 4.  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 5.  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
6.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร 

และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 2.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
 3.  จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่

ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2.  พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3.  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาเพ่ือใช้เพ่ิมคุณภาพ            การเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

 4.  จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  



 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่ งขึ้น มีความโปร่งใสและ

เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพใน  ท้องถิ่นได้ 

 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 2.  ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 3.  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 4.  จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12) 
 5.  ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 6.  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
 
 กลยุทธ์ 
 1.  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
 2.  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อม

ล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 5.  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
หมายเหตุ  :  1.  (1) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ปรากฏทั้งในเป้าหมายหลัก 
      ของแผนฯ และปรากฏในระดับยุทธศาสตร์ 
  2. ** หมายถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่น ามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 



 

 

บริบทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นท่ีพึ่งได้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดยีวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการ
ท างานท่ีจะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความ
ไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ท้ังในเชิง
กระบวนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 
 



 

 

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

1. การปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและ
การใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลาง
ทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มคีุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ 
กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่
การปฏิบัต ิเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ



 

 

แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วย
ธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณา
การ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็น
รูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้
จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12.  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 
นโยบายระยะเร่งด่วน  

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซอ้น เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 



 

 

4. ขับเคลื่อนศูนยค์วามเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจดัเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
เกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน า 
แก้ไขในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ท าหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ
ตามล าดับ 



 

 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขดัข้องพร้อมท้ังรายงานต่อคณะ
กรรมการฯตามข้อ 2 

5. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน
แล้ว หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
          2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมท้ังส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัด
การศึกษา 
          4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และ
ประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน ์
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 



 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายดังนี้  
1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 

และบุคลากร ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยวิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับภัย  
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง

มีคุณภาพตาม มาตรฐาน การวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตรงตาม ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ัง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพิ่มขีด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออก จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีทักษะในการ ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
3. ด้านคุณภาพ  

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี
จ าเป็นของโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  

3.3 ปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละ ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการ



 

 

จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒน
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
4. ด้านประสิทธิภาพ  

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบน ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน  

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนท่ี สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุปประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษา ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
         4.5สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่ม ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

วิสัยทัศน์ 
 การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพู น มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 4.0 
 
พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะ
ชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมาย
ชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
 
 
 
 



 

 

 ค่านิยม 
 “S-STAR” 
S  :  System   = ท างานเป็นระบบ 
S  :  Service Mind = มีจิตบริการ 
T  :  Teamwork = ท างานเป็นทีม 
A  :  Accountability = มีความรับผิดชอบ 
R  :  Real Moral = มีคุณธรรม 
 
กลยุทธ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
  ความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลกั และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อตา้นการทจุริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงัและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท ์สันติวิธ ีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกบัสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผา่นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ผ่านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 
 
 



 

 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภยัจากโรคอุบัติใหม ่ภยัจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที ่

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลกัสูตร การวดัและประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 น าหลักสูตรไปสู่การปฏบิัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 
1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องและใช้
ทักษะในการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขยีน และใช้
ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ตาม   ช่วงวัย 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก           การอ่าน 

2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

8. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
9. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ             จิต
วิทยาศาสตร์ 

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลกูฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนกัเรียน 

2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้ส่ือ       การเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรม หอ้งสมุดและ   แหล่งเรียนรู้ 



 

 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชพี ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น 
ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตร      ระยะสั้น 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลกัสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชพี 

 
 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ 4.0 
 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจยั และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 19. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผลงานวิจัยและน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ       การจัดการศึกษา 
20. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวน      การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มกีารวิจัยในชั้นเรียน 

21. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจยัในชั้นเรียนและ
น าผลการวจิัยไปใช้พัฒนาหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personals Enhancement Based on Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

 



 

 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธภิาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด      การก าหนดแผน
อัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มีแผนอัตราก าลังใน
การสรรหาและบรรจแุต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มีระบบการประเมิน
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสขุในการ
ปฏิบัติงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวยัเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดร้ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุม้ครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็น
ต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม         การจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทัว่ถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัด
การศึกษาอย่างทัว่ถึง 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อม



 

 

การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จรยิธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามหีลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ การสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มกีารก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลัก           ธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จา่ยงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มกีารก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนนิงาน โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการด าเนินงาน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอยา่งทั่วถึงและ มีคุณภาพ มีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา 

1.4 สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพื้นที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละประเภทมีการพัฒนา   การจัดการ
ศึกษาตามบริบทของพื้นที ่

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 8. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ์

9. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มีการ  ยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์
คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 
 

 



 

 

2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-
base Management) 

11 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามกีารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอยา่ง
เข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา รว่มกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 

12. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มกีารบูรณาการจัด
การศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา รูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้           สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วมดว้ยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนกัในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

15. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดแูล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนกัในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนรว่มรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 
   1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา        
 2) ที่ตั้ง 290 หมู่ 7 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
  รหัสไปรษณีย์  52150  
 3) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง  ล าพูน    
 4)  โทรศัพท์ / โทรสาร : 054 - 289133       
 5)  E - Mail   : maethawittaya@gmail.com     
 6)  Website  : www.maethawittaya.ac.th. 
  7) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   
 8) มีเขตพ้ืนที่บริการ  4   ต าบล  24  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

ต าบลแม่ทะ ต าบลนาครัว ต าบลป่าตัน ต าบลน้ าโจ้ 
1. บ้านแม่ทะ 
2. บ้านน้ าโทก-หัวดง 
3. บ้านท่าแหน 
4. บ้านจวา้ก 
5. บ้านสบเป๊าะ 

 

1. บ้านหลุก 
2. บ้านหลวง 
3. บ้านน้ าโท้ง 
4. บ้านหนองถ้อย 
5. บ้านอ้วน 
6. บ้านเหมี่ยง 
7. บ้านหล่ายทุ่ง 
8. บ้านหัวฝาย 
9. บ้านหนามปูย่่า 

1. บ้านป่าตัน 
2. บ้านปง 
3. บ้านนาคต 
4. บ้านนากว้าว 
 

1. บ้านม่อนแสนศรี 
2. บ้านแม่ปุง 
3. บ้านฮ่องห้า 
4. บ้านหนอง 
5. บ้านป่าจ้ า 
6. บ้านป่ามว่ง 

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
  โรงเรียนแม่ทะวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   29 มกราคม  พ.ศ. 2509 ณ หมู่บ้านท่าแหน หมู่ที่ 7 ต าบล 
แม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ในอ าเภอแม่ทะ ให้
สูงขึ้น และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดย
มิต้องเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจ าจังหวัด ซึ่งการคมนาคมล าบากมาก 
 โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้สอนตามหลักสูตร     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ.2517  กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ยุบ
โรงเรียนแม่ทะซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาธิการ (เดิม) รวมกับ
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ในปี พ.ศ.2524 กรมสามัญศึกษามีค าสั่งให้โรงเรียนเปิด รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - 5 และ ม.4 - 6) ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียน  
ขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรท าให้มีการปรับต าแหน่งผู้บริหารจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนแม่ทะวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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อักษรย่อโรงเรียน  ม.ว  
ปรัชญาโรงเรียน   สามัคคี มีวินัย รับใช้สังคม 
คติธรรม    ปัญญา นรานํ รตฺตนํ (ปัญญา  เป็นแก้ววิเศษของคน) 
ตราโรงเรียน 

    
     รูปเทียนจุดสว่างอยู่ในวงในเสมาครอบด้วยดอกทานตะวันที่เบ่งบานเต็มที่ 
 

 
สีประจ าโรงเรียน   แดง –  ดํา 

แดง หมายถึง  ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 
ดํา หมายถึง  ความหนักแน่นมั่นคง 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่   29    มกราคม   ของทุกปี 

เอกลักษณ์   “คุณธรรม  น าความรู้”  

อัตลักษณ์   “วินัยดี  วิถีพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ (Vision)   "พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐาน
ข อ ง ค่ า นิ ย ม 
                                          ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ 
                                          บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" 
พันธกิจ    1. จัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมี ทักษะ การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     2. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    3. ให้ความรู้และส่งเสรมิผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ 
                                             ในการด าเนินชีวิต 
                                          4. ใช้เทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้และการบรหิารจดัการตามหลัก 
                                             ธรรมาภิบาล 
    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด 
                                             การเรียนรู ้
                                          6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
         

       

       

 

 

 



 

 

1.2   โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
นายนภาพล  บญุมั่น 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ

แผนงาน 
นายจ ารัส   ปันศรี 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและ

กิจการนักเรียน 
นางสราดา  สุขพนัธ ์

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสธุรรม   ปัน้สวย 

    
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 
 

2. งานพัฒนาหลักสตูรฯ 
 

2. งานบริหารการเงิน 2. งานกิจกรรมนักเรียน 2. งานธุรการและสารบรรณ 

 

3. งานวัดผลประเมินผล 
 

3. งานบริหารการบัญช ี 3. งานครูที่ปรกึษา 
3. งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. งานทะเบียนนักเรียน 4. งานธนาคารโรงเรียน 4. งานวินัยและความประพฤต ิ
4. งานอคารสถานที่/
พนักงานบริการ 

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

5. งานส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม 

5. งานส่งเสรมิสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

6. งานพัฒนานวัตกรรม และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. งานบริหารพัสดแุละ
สินทรัพย์ 

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6. งานประชาสัมพันธ ์

7. งานห้องสมุดและแหลง่

เรียนรู้ 

7. งานแผนงานและ
สารสนเทศ 7. งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 7. งานโสตทัศนศึกษา 

8. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

8. งานสุขาภิบาลและ
โภชนาการ 

9. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

9. งานบริการสาธารณะ/

สวัสดิการและปฏิคม 

10.งานประกันคุณภายใน

สถานศึกษา 
10. งานบุคลากร 10. งานพาหนะและขนส่ง 

11. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 11. งานหัวหน้าระดับชั้น  

12. งานพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 
12. งานเวรรักษาการ/ประจ าวัน  

13. งานหัวหน้ากลุม่สาระการ
เรียนรู้  

 

  

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา  อ าเภอแมท่ะ  จงัหวัดล าปาง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง  ล าพูน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายผจญ ภักดวีิวัฒน ์ ชมรมเครือขา่ยผู้ปกครองฯ 

ชมรมศิษย์เกา่ 



 

 

 
1.3  ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ-สกุล นายผจญ   ภักดีวิวัฒน์   
  โทรศัพท์ 089-6347926  e-mail : Pajon7926@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา   
 
1.4  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  204 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  204 คน 
 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 
ระดับชั้น

เรยีน 
จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 2 25 18 43 21.08 

ม.2 2 26 13 39 19.12 

ม.3 2 19 26 45 22.06 

รวม ม.ต้น 6 70 57 127 - 

ม.4 2 9 18 27 13.24 

ม.5 3 12 18 30 14.71 

ม.6 2 11 9 20 9.80 

รวม ม.ปลาย 7 32 45 77 - 

รวมทั้งหมด 13 101 102 204 - 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มการเรรียน 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
วิทย์ – คณิต 4 3 7 5 6 11 5 4 9 14 13 27 3 
ศิลป์ – ค านวณ 5 15 20 7 12 19 6 5 11 18 32 50 4 

 
  3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน 
   สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4) จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
     จ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน - คน    คิดเป็นร้อยละ - 
6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
10) สถิติการขาดเรียนตลอดปีการศึกษา     จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น      จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
12) อัตราส่วนครู   :   นักเรียน    =    1   :   15   คน 
13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ  
     จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   

                จ านวน 204     คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

         จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  
        จ านวน 204  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       อย่างสม่ าเสมอ         จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

จ านวน   204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด 
      ในหลักสูตรสถานศึกษา   จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 

1.5 ข้อมูลครูและบุคลากร 
             1)  ครูประจ าการ  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /วิทยฐานะ วุฒิกศ.สูงสุด/ สาขา วุฒิปริญญาตรี/วิชาเอก 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวติณณ์ณัชชา  โจ้นทรา คร ู ค.บ. ค.บ. (ภาษาไทย) 
2 นายภัทรพงศ์   จ าปาวัน คร ู ค.บ. ค.บ. (ภาษาไทย) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (สุขศึกษา) 
4 นางสาวอรพิม   เพ่ิมสมัคร ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม. 

(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5 นางสาววันวิสา  แสนปิง ครชู านาญการ ศษ.บ. ศษ.บ. (เคมี) 

 
6 นายอนุสรณ์  สุขยืน ครูช านาญการ กศ.ม. 

(หลักสูตรและการสอน) 
บธบ. 



 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /วิทยฐานะ วุฒิกศ.สูงสุด/ สาขา วุฒิปริญญาตรี/วิชาเอก 
7 นางพิสมัย  ศรีสุขา ครูช านาญการ กศ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.(ชีววิทยา) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6 นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง ครชู านาญการ กศ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7 นางสราดา  สุขพันธ์ ครชู านาญการพิเศษ ศศ.บ. ศศ.บ. 

(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 

8 นางค าสุข  ด้วงประสิทธิ์ ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2)  ครูอัตราจ้าง (ครูขั้นวิกฤต) 
 

  

3) ครูอัตราจ้าง  

 
 
4)  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9 นายสุธรรม   ปั้นสวย ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (ดุริยางค์สากล) 
10 นายวิธวศิน   กองค า ครชู านาญการ ศษ.ม. 

 (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีไทย) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
11 นายนภาพล  บุญมั่น ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (พลศึกษา) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
12 นายจ ารัส    ปันศรี ครชู านาญการพิเศษ ร.ม. (การปกครอง) ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  คุณารูป ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวธัชรวรินทร์   ศิริวฒันกุล ค.บ. ภาษาจีน 
2 นางมนทิกา  แก้วในชุมภูทอง ค.บ. สังคมศึกษา 
3 นางสาวเสาวลักษณ์  สามปันสัก ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
    

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวจุฑาทิพย์  สอนเตจา ค.บ. คณิตศาสตร์ 



 

 

5)  พนักงานบริการ/นักการภาโรง  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายรณภูมิ  ทิมภู่ ป.7 - 
2 นางกัลยา   วงค์รินทร์ ป.6 - 



 

 

  1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
       อาคารเรียน  จ านวน    2    หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน 4 หลัง   ส้วม   3 หลัง
 สระว่ายน้ า - สระ  สนามเด็กเล่น - สนาม    สนามฟุตบอล  1     สนาม
 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  สนามเทนนิส - สนาม  อื่น ๆ (ระบุ)   
   1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน   มีลักษณะหมู่บ้านแบบชนบท  โดยแบ่งออกเป็น 10 ต าบล 94 หมู่บ้าน 
ซึ่งมีอาณาเขตและขนาดพ้ืนที่  ดังแสดงในแผนที่ของอ าเภอแม่ทะ  ดังนี้ 
 

 
ประวัติอ าเภอแม่ทะ 

อ าเภอแม่ทะมีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2450 ที่ว่าการอ าเภอแม่ทะเดิมมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอแม่ทะปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ต าบลป่าตัน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอในปัจจุบันไปทางทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยอาศัยชื่อต าบลเป็นชื่อของอ าเภอเรียกว่า  อ าเภอป่าตัน ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2452              
ขุนตันธนารักษ์ นายอ าเภอป่าตันสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า กรมทางรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการวางรางรถไฟ
ไปถึงเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางผ่านเนื้อที่บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ทะ จึงย้ายที่ว่าการอ าเภอไปที่นั่นและเปลี่ยนชื่อ
จากอ าเภอป่าตันเป็น“อ าเภอแม่ทะ”ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าตัน (ที่ตั้งอ าเภอเดิม ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  15  กิโลเมตร) 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอแม่ทะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเมืองล าปาง และอ าเภอแม่เมาะ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอลอง (จังหวัดแพร่) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอวังชิ้น (จังหวัดแพร่) และอ าเภอสบปราบ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเกาะคา 

 
อ าเภอแม่ทะแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 ต าบล  90 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. แม่ทะ 9  หมู่บ้าน   2. นาครัว  12 หมู่บ้าน 
3. ป่าตัน 8  หมู่บ้าน   4. บ้านกิ่ว  10 หมู่บ้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

5. บ้านบอม 5  หมู่บ้าน   6. น้ าโจ ้  9  หมู่บ้าน 
7. ดอนไฟ 8  หมู่บ้าน   8. หัวเสือ  12  หมู่บ้าน 
9. วังเงิน 8  หมู่บ้าน   10. สันดอนแก้ว  9  หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอแม่ทะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ 
1. เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลนาครัวและต าบลป่าตันทั้งต าบล 
2. เทศบาลต าบลแม่ทะ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่ทะทั้งต าบล 
3. เทศบาลต าบลน้ าโจ้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลน้ าโจ้ทั้งต าบล 
4. เทศบาลต าบลสิริราช ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันดอนแก้วทั้งต าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาครัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาครัว  
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วทั้งต าบล 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบอม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านบอมทั้งต าบล 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไฟ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลดอนไฟทั้งต าบล 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหัวเสือทั้งต าบล 
10. องค์การบริหารส่วนต าบลวังเงิน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังเงินทั้งต าบล 

เศรษฐกิจ 
ปัจจุบันในอ าเภอแม่ทะมีการปลูกพืชหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  แตงโม  พริก  มะเขือ และ 

กระเทียม  แต่ที่ปลูกมากที่สุดคือ  ข้าว 
ภูมิประเทศ 

   ที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ     ที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย      ที่ราบเชิงเขา 

   พ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ   454,156 ไร่  (726.65 ตารางกิโลเมตร) 
   ป่าไม ้    276,625  ไร่   คิดเป็นร้อยละ   61     
   การเกษตร    108,000  ไร่   คิดเป็นร้อยละ   23.59   
   ชุมชนที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ  69,531  ไร่     คิดเป็นร้อยละ   15 

มีประชากรประมาณ 65,865   คน 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
     บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ชุมชนบ้านท่าแหน 

 อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ  การเกษตร และรับจ้าง  อาชีพเสริม คือ  การแกะสลัก 
 คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ 
 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตานก๋วยฉลาก, ข้าวรุกขมูล, ผีมดผีเม็ง 

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดับ มัธยมศึกษาปีที ่ 3             
     อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม        (คิดเป็นร้อยละ 87.45) 
    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ             (คิดเป็นร้อยละ 95.52) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 

 

    รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย   15,000 บาทต่อปี 
    จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  4   คนต่อครอบครัว 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

ปัจจัยที่เป็นโอกาสเอ้ือให้โรงเรียนด าเนินงานตามพันธกิจได้ดีได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการศิษย์

เก่าบริษัท บ้านปูจ ากัด (มหาชน)ร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เริ่ม
ครั้งแรกตั้งแต่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากอ าเภอแม่ทะเป็น “โรงเรียน ในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่ทะวิทยามีความเข้มแข็งและให้ความเอาใจใส่ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยการเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน การด าเนินงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษาโดยเสมอมาตลอดจนการมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน 

ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด/เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนได้แก่ 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งการเดินทางสะดวกท าให้นักเรียนที่
จบในชั้นสูงสุดของช่วงชั้นเดินทางไปเรียนต่อในตัวจังหวัดเพ่ิมมากขึ้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการเปิดรับนักเรียนใน
อนาคตผู้เรียนอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงยากจนและมีการอพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัดบางคน
ผู้ปกครองทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือเพ่ือนบ้านขาดความอบอุ่นชุมชนมีอาชีพเกษตรกรจึงต้องท ามาหากินตาม
ฤดูกาลไมม่ีโอกาสดูแลเอาใจใส่บุตรหลานได้เต็มที่รวมทั้งงบประมาณท่ีรับสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนมีน้อย   
 
1.8  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา/ จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ 
    การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปีดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

ปรับปรุงพุทธศักราช 2560 (สาระวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา) 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ภาษาไทย 120 120 120 80 80 80 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 80 



 

 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40  
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน 

880 880 880 600 600 520 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 200 200 200 560 560 560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 1200 1200 1280 1280 1280 
หมายเหตุ 1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี เวลาเรียนบูรณาการใน 
                วิชาสังคมศึกษา วิชาพ้ืนฐาน 
             2. เวลาเรียนรวมทั้งสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 เป็นจ านวนชัว่โมงอย่างต่ า 
 



 

 

   1.9  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนาด 50 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 17,017  เล่ม 

  การสืบคน้หนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) 
2) ห้องปฏิบัติการ 

      ห้องท่ีจัดไว้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด     23   ห้อง   ได้แก่ 
1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา       2   ห้อง 
2) ห้องศูนย์เรียนรวม   1   ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  5   ห้อง 
4) ห้องคอมพิวเตอร์         2   ห้อง 
5) ห้องสมุด    1   ห้อง  
6) ห้องโสตทัศนูปกรณ์   1   ห้อง 
7) ห้องประจ ากลุ่มงานต่าง ๆ      5   ห้อง 
8) ห้องอนามัยโรงเรียน   1   ห้อง 
9) ห้องฝึกงานอุตสาหกรรม   2   ห้อง 
10) ห้องฝึกงานคหกรรม   1   ห้อง 
11) ห้องดนตรี    2   ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด  68 เครื่อง 
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน              60 เครื่อง 
2) ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้       60 เครื่อง 
3) จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย 190 คน ต่อวัน  คิดเป็น ร้อยละ   93.14   ของนักเรียนทั้งหมด 
4) ใช้ในงานบริหาร                      8 เครื่อง 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
5. ห้องศูนย์สาระการเรียนรู้ 
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
8. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
9. ห้องศูนย์สังคมศึกษา 
10. ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 
11. ห้องดนตรี 
12. ห้องพยาบาล 
13. ห้องแนะแนว 
14. ห้องสมุดธรรมชาติ 

 
 



 

 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดในอ าเภอแม่ทะ 
2. องค์กรส่วนท้องถิ่น 
3. สถานประกอบการต่างในท้องถิ่น 
4. ห้องสมุดประชาชน 
5. อุตสาหกรรมแกะสลักบ้านหลุก 
6. กลุ่มตีเหล็กบ้านแม่ปุง 
7. ฟาร์มเพาะเห็ดบ้านป่าตัน 
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
9. ศูนย์สาธิตการตลาด 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
11. มหาวิทยาลัยราชมงคลล าปาง 
12. มหาวิทยาลัยโยนก 
13. เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ 
14. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ 

โดยหน่วยงาน       
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ   :   อิงผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 

 

 



 

 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม)  

         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (10 คะแนน)              
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
       (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

   

 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ( 4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (4 คะแนน) 

   

 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
(10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

   

 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม      
                   (5 คะแนน) 

    

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (20 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  
กลุ่มสาระ(กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์  
 2 คะแนน คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 

    

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา                  
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
                   (5 คะแนน) 

    

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  (2 คะแนน) 
ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           (1 คะแนน) 
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน) 

    

ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (5 คะแนน) 
1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) 
     ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน   
     การศึกษาของ สถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
     ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา               

3 ปี ย้อนหลัง 

    

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งช้ีหลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5 คะแนน) 

    ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

       

  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย     84.32 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรองทันที   
          รับรองภายหลัง   
          ไม่รับรอง      
          อยู่ระหว่างรอผลการรับรอง 

 



 

 

บทที่  3 
สถานภาพของโรงเรียน 

การวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนแม่ทะวิทยา ด าเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning SWOT – ANALYSIS) ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2564 คณะท างานได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากทุกภาคส่วนอันประกอบด้วยนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนเก่ารวมถึงคณะครูเกษียณราชการแล้วน ามาวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 

1.  ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

S8 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
หน่วยงานเอกชน(บ.บ้านปู) ให้การสนับสนุนด้านครูเจ้าของภาษา เป็น
ต้น 

8.47 4.47 37.82 

S4 
ผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพและท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.29 4.00 29.12 

S3 
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศาสนสถาน 
สถาบัน ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ 
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

7.23 4.01 28.97 

S6 
ชุมชนมีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยมและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

7.26 3.94 28.57 

S7 
ความเจริญทางคมนาคมท าให้นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่มีโอกาสเข้ามาเรียน
มากขึ้น 

7.12 3.88 27.57 

S2 
ชุมชนอยู่ในแหล่งที่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพียงพอ ส่งผลให้
นักเรียนบุคลากรในชุมชนมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี 

6.77 3.89 26.28 

S5 
ผู้ปกครองในชุมชน และภาคีเครือข่าย เห็นคุณค่าของการจัดการศึกษา 
และเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

6.74 3.80 25.59 

S1 
ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครอง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.37 3.57 22.71 

 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 
1.  ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 

S9 
จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่มีน้อยกว่าสัดส่วนที่โรงเรียนต้องรับเข้า ส่งผล
ให้ต้องรับเข้าท้ังหมด 

-7.98 4.12 -32.88 

S11 
ในชุมชนมีร้านค้าท่ีจ าหน่าย(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่)ให้กับนักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และเก่ียวข้องกับสิ่ง
เสพติด 

-7.56 3.67 -27.69 

S16 
ผู้ปกครองส่วนมากยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะให้การสนับสนุนนักเรียน
ในการเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-7.07 3.69 -26.03 

S17 
ในบางครั้งระบบการสื่อสาร การไฟฟ้า การประปา ขาดความต่อเนื่องใน
การให้บริการส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 

-6.90 3.58 -24.67 

S10 
ค่านิยมในการบริโภคตามกระแสนิยม และการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ส่งผล
ให้นักเรียนขาดคุณลักษณะในการบริโภคท่ีถูกต้อง  และขาดคุณลักษณะ
ในการประหยัด อดออม 

-6.84 3.52 -24.04 

S14 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนไม่มากเท่าที่ควร  

-6.41 3.32 -21.26 

S13 
สภาพปัญหาครอบครัว การหย่าร้างของผู้ปกครองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  

-6.48 3.27 -21.17 

S12 
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนได้รับมอบหมายมีมาก ส่งผล
ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 

-6.39 3.21 -20.46 

S15 
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีความสามารถด้านวิชาการ ขาดความเชื่อม่ันใน
โรงเรียนจึงไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน 

-5.82 3.00 -17.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 

2.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

T2 
ความทันสมัยของสื่อออนไลน์ เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7.81 4.04 31.49 

T4 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.69 3.90 29.99 

T3 
การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

7.56 3.92 29.62 

T1 
โรงเรียนน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเพียงพอ 

7.62 3.88 29.53 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 

T9 
การเข้าถึง Social media เช่น Facebook  Line  Instagram  
Twitter ได้ง่าย ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนใช้สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม 

-7.43 3.76 -27.90 

T7 
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและการช ารุดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

-7.31 3.77 -27.54 

T5 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้โรงเรียนต้องระดมทุน
เพ่ือจัดหาฮาร์ตแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถรองรับการพัฒนาของ
ซอร์ฟแวร์อย่างต่อเนื่อง 

-7.16 3.65 -26.13 

T6 
สื่อทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และขาดความสนใจในการเรียน 

-7.11 3.58 -25.44 

T8 
การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อนักเรียน ครูบุคลากร และองค์กร 

-7.03 3.59 -25.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 

3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

E5 
โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 

7.37 3.73 27.49 

E3 
ชุมชนมีสถานประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ ท า
ให้นักเรียนเห็นแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

7.05 3.72 26.23 

E2 
ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพโดยอาศัยวัตถุดิบจาก
แหล่งทรัพยากรเหล่านั้น 

7.06 3.55 25.03 

E6 
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมอาชีพให้กบัท้องถิ่นและชุมชน ท าให้ผู้ปกครองมีอาชีพ 
มีรายได้มั่นคง ส่งผลให้มีศักยภาพในการส่งนักเรียนเข้ามาเรียนได้ 

7.12 3.48 24.74 

E1 
ชุมชนมีสถานประกอบการ ที่หลากหลายท าให้มีความต้องการแรงงานสูงก่อให้เกิดรายได้
ครอบครัวที่มั่นคงและนักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 

6.78 3.45 23.34 

E4 
ในชุมชนมีสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายให้บริการด้านการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า
กว่าแหล่งเงินกู้ นอกระบบ 

6.43 3.35 21.49 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 

E8 
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ท าให้
ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่าง
เต็มที่ 

-8.25 4.23 -34.84 

E7 
ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ไม่แน่นอน และภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถ
ช าระค่าบ ารุงการศึกษาได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดและการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนลดลง 

-7.98 4.16 -33.18 

E11 ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงเรียนไม่สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร -7.29 3.74 -27.23 

E10 
การตลาดที่ยัว่ย ุและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขาดวินัยและความรู้ทางการเงิน มีรายจ่ายที่เกินความจ าเป็นและ
ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน ท าให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

-7.06 3.60 -25.40 

E9 
ค่าแรงงานในท้องถิ่นต่ ากว่าในจังหวัดขนาดใหญ่ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนเลือกไปท างานที่อื่นท า
ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น 

-7.17 3.54 -25.36 

     



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (STEP) 

4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฏหมาย (P) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

P5 
นโยบายกองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา ท าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจนจบ
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

7.77 4.04 31.37 

P7 
การจัดสรรงบประมาณเป็นทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน ม.ต้น ท าให้
นักเรียนมีโอกาสอยู่ในการศึกษาภาคบังคับมากขึ้น 

7.74 3.95 30.55 

P3 
นโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนากิจกรรมนักเรียนส่งผลให้โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

7.35 3.90 28.61 

P2 
นโยบายสนับสนุนเงินการศึกษา (เรียนฟรี) ของรัฐบาลช่วยให้ผู้ปกครอง
ลดค่าใช้จ่าย 

7.56 3.76 28.41 

P4 
นโยบายการจัดระบบดูแลนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้านนักเรียนดีมาก 

7.34 3.73 27.34 

P1 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวัง 

7.22 3.76 27.15 

P6 
นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายนอกท าให้เกิด
การตื่นตัวและมีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.12 3.70 26.29 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 

P13 
นโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ. ยังไม่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-7.87 4.12 -32.40 

P9 
การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารบ่อย ส่งผลกระทบต่อนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-7.70 3.94 -30.32 

P10  
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษา ยังคงขาดความรอบคอบ ไม่ค านึงถึงความเหมาะสม
และความต้องการของโรงเรียน 

-7.53 3.96 -29.80 

P8 
ความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดมีความซ้ าซ้อน ท าให้เพิ่มภาระงานของบุคลากรทาง
การศึกษามากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

-7.62 3.91 -29.76 

P11 
นโยบายให้โรงเรียนรับนักเรียนเรียนร่วม โดยไม่จัดสรรบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นมา
ด้วย ส่งผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 

-7.05 3.72 -26.17 

P12 
นโยบายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่มีความ
จ าเป็น 

-7.12 3.59 -25.56 

 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภานในโรงเรียน (2S4M) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

1.  ปัจจัยด้านโครงสร้างนโยบาย (S1) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 

S1.1 
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดหน้าที่ของฝ่ายอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

7.80 3.99 31.06 

S1.2 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ท าให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง   

7.71 3.97 30.57 

S1.4 
โรงเรียนมีการท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานทางการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องท าให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพสูงขึ้น 

7.42 3.88 28.75 

S1.3 
โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

7.66 3.74 28.63 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก   

S1.5 
การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัด และบุคลากรบางท่านได้รับ
มอบหมายงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

-7.52 3.86 -28.97 

S1.6 ขาดความต่อเนื่องในการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ -7.22 3.73 -26.89 

S1.7 
การไม่น าผลการประเมินของแต่ละปีการศึกษามาไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

-7.12 3.73 -26.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

2.  ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 
S2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียน ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลอยา่งทั่วถึง 8.00 4.02 32.14 

S2.4 
โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษา ต่างประเทศ กับครูเจ้าของภาษา ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ 

7.90 4.07 32.13 

S2.9 
โรงเรียนมีระบบงานอนามัย การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีประสิทธภิาพให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรทุกคน 

7.90 3.99 31.52 

S2.5 
โรงเรียนให้ความส าคัญและส่งเสริมความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
กิจกรรมอื่นๆ อยา่งต่อเนื่อง  

7.74 4.00 30.94 

S2.3 
โรงเรียนเน้นให้นักเรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนมีความสมดุลในด้าน
ความรู้ ปัญญา อารมณ์และสังคม 

7.72 3.89 30.01 

S2.2 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ  

7.70 3.90 29.97 

S2.6 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม มีความสะอาดสะดวก ปลอดภยัและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้ส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรมีสุขภาพกายและ สุขภาพจติที่ดี 

7.72 3.84 29.64 

S2.7 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยอยา่งต่อเนื่อง  7.50 3.91 29.33 

S2.8 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุม 7.20 3.36 24.19 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก จุดอ่อน 
S2.18 การบริการจ าหนา่ยอาหารขาดความหลากหลายของรายการอาหาร -8.40 4.18 -35.11 

S2.16 ไม่มีทางเช่ือมระหว่างอาคารที่มีหลังคาส าหรับกันฝน -8.20 4.16 -34.07 

S2.14 นกพิราบเข้ามาอาศัยในโรงเรียน ก่อให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน -8.15 4.08 -33.19 

S2.10 
นักเรียนบางส่วนขาดความมวีินัย ขาดความรับผิดชอบ และไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา ท า
ให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาตนเอง 

-7.81 3.92 -30.58 

S2.17 ระบบแสงสว่างและระบายอากาศห้องเรียนบางห้องไม่เหมาะสม -7.70 3.92 -30.16 

S2.15 สถานที่พักผ่อนส าหรับนักเรียนไม่เพียงพอ -7.68 3.88 -29.76 

S2.13 การมอบหมายภาระงานบางวิชาไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับจ านวน            หน่วยกิต -7.59 3.86 -29.24 

S2.12 จุดบริการน้ าดื่มฟรีส าหรับนักเรียนไม่เพยีงพอ -7.49 3.78 -28.29 

S2.11 นักเรียนขาดจิตส านกึในการรักษาดูแลรกัษาทรัพย์สินของโรงเรียน ท าให้เกิดการช ารุดและเสียหาย -7.40 3.70 -27.32 

 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

3.  ปัจจัยด้านครูและบุคลากร (M1) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 

M1.1 
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาองค์กรร่วมกับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.26 3.95 32.61 

M1.4 ครูใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 7.96 4.08 32.42 

M1.2 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ  

7.86 4.08 32.03 

M1.3 ครูได้ปฏิบัติการสอนตรงตามวุฒิและความช านาญ 7.83 4.05 31.71 

M1.8 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรส่งผล
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.88 3.99 31.38 

M1.7 
ครูมีเครือข่ายสังคมการเรียนรู้  (Teacher Community) ทุกกลุ่มสาระ 
เพ่ือดูแลช่วยเหลือกันและพัฒนาวิชาชีพครู 

7.63 3.95 30.14 

M1.5 ครูได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 7.69 3.85 29.55 
M1.6 อัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีความเหมาะสม 7.66 3.81 29.18 
ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก จุดอ่อน 

M1.10 
ครูและบุคลากรบางส่วนขาดความสุขุมรอบคอบไม่สามารถควบคุม
อารมณ์และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ด้วยกัน 

-7.23 3.72 -26.86 

M1.15 ขาดครูแนะแนวที่จบตรงสาขาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -7.19 3.62 -25.99 

M1.9 
ผู้บริหารมีความอะลุ่มอล่วยมากไป จนบางครั้งท าให้การพัฒนางานไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

-7.13 3.61 -25.72 

M1.12 อัตราก าลังของครูในบางสาระวิชาขาดแคลน  -7.17 3.58 -25.63 
M1.16 ครูขาดการเข้าร่วมการขอรับรางวัลทางด้านต่างๆ  -6.73 3.35 -22.50 

M1.11 
ครูและบุคลากร บางส่วนขาดจิตส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ท างาน   

-6.80 3.27 -22.24 

M1.14 
ครูบางส่วนขาดการน าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมาประกอบการ
วางแผน พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-6.56 3.34 -21.88 

M1.13 
ครูและบุคลากร บางส่วนขาดจิตส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ท างานมีพฤติกรรมติดโซเชียลมีเดีย 

-6.38 3.08 -19.60 

 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

4.  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 

M2.1 
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ท าให้การด าเนินงาน/โครงการ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

7.89 4.01 31.58 

M2.2 
สามารถระดมทุนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.60 3.90 29.60 

M2.4 
กลุ่มบริหาร/สาระวิชาและงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7.64 3.81 29.11 

M2.3 มีการวางแผนใช้เงินอย่างเป็นระบบตาม งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 7.62 3.82 29.09 
ข้อที่ ประเด็นตัวชี้วัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก จุดอ่อน 

M2.8 
โรงเรียนไม่สามารถเก็บเงินบ ารุงการศึกษาเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่งผลกระทบต่อการใช้เงินงบประมาณ 

-7.16 3.57 -25.51 

M2.6 
ความร่วมมือในการช าระเงินตามโครงการสวัสดิการของโรงเรียนยังไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นปัจจุบันได้ 

-7.00 3.55 -24.83 

M2.5 มีโครงการที่ใช้เงินเกินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -6.90 3.51 -24.17 
M2.7 การล้างหนี้เงินยืมมีความล่าช้ากว่าที่ก าหนด -6.49 3.18 -20.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

5.  ปัจจัยด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (M3) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 

M3.5 
อาคารเรียน อาคารประกอบและจ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

8.04 3.93 31.58 

M3.1 
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาให้
นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลายและมีความทันสมัย 

8.00 3.95 31.56 

M3.6 
การติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด และจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ครอบคลุมบริเวณในโรงเรียน 

7.76 3.70 28.65 

M3.4 
โรงเรียนจัดบริเวณให้นักเรียนได้ใช้ในการฝึกซ้อมกิจกรรมนันทนาการ
และการออกก าลังกายเหมาะสม   

7.57 3.69 27.90 

M3.2 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ICT  ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ 

7.45 3.69 27.49 

M3.3 
อาคารเรียนและอาคารประกอบมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจ า
อาคารท าให้อาคารสะอาดและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ท าให้
อาคารสะอาดและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7.18 3.49 25.00 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก จุดอ่อน 

M3.11 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร -8.54 4.30 -36.70 

M3.10 
การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสืบค้นของครูและนักเรียน
ไม่เหมาะสมท าให้ความเร็วลดลง 

-7.89 3.95 -31.11 

M3.7 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีบางชนิดไม่สามารถจัดซื้อได้ด้วยเงินงบประมาณ -7.71 3.92 -30.22 

M3.8 
การผลิตและพัฒนาสื่อของครูในโรงเรียนยังขาดการได้รับการประเมิน
การใช้สื่อและการเผยแพร่ 

-7.64 3.75 -28.63 

M3.9 การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของโรงเรียนมีความล่าช้า -7.15 3.70 -26.44 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (2S4M) 

6.  ปัจจัยด้านบริหาร การจัดการ (M4) 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก จุดแข็ง 

M4.7 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อและท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

7.81 4.02 31.34 

M4.1 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนใน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.68 4.03 30.93 

M4.2 
โรงเรียนมีการจัดท า งาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

7.71 4.01 30.90 

M4.5 
โรงเรียนมีการประชุมกรรมการบริหารเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7.69 3.94 30.26 

M4.4 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

7.65 3.95 30.20 

M4.6 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

7.65 3.92 29.95 

M4.8 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละมีความเหมาะสม ส่งผลต่อขวัญ
และก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 

7.53 3.73 28.09 

M4.3 
โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ การจัดการเรียน
การสอนและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ 

7.35 3.79 27.86 

ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก จุดอ่อน 

M4.9 
การท างานในบางกรณีขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนหรือไม่ยอมรับ
ข้อเสนอหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง 

-7.16 3.54 -25.29 

M4.12 
การประชุมวางแผน ติดตามและรายงานมีมาก ท าให้กระทบต่อเวลาใน                 
การจัดการเรียนการสอน 

-6.86 3.43 -23.50 

M4.10 บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน -6.85 3.37 -23.08 
M4.13 การนิเทศติดตามการท างานของโรงเรียนไม่มีความต่อเนื่อง  -6.85 3.37 -23.05 

M4.11 
ครูและบุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นใน
งาน/กิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 

-6.38 3.28 -20.91 

 
 
 
 
 



 

 

ตาราง สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (STEP) 

ด้านโอกาสและจุดแข็ง 
ล าดับที่ ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส+จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

1 S8 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น หน่วยงานเอกชน(บ.บ้านปู) ให้การสนับสนุนด้านครูเจ้าของ
ภาษา เป็นต้น 

8.47 4.47 37.82 

2 M1.1 
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาองค์กรร่วมกับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.26 3.95 32.61 

3 M1.4 ครูใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 7.96 4.08 32.42 

4 S2.1 
โรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียน ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง 

8.00 4.02 32.14 

5 S2.4 
โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษา 
ต่างประเทศ กับครูเจ้าของภาษา ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ 

7.90 4.07 32.13 

6 M1.2 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความ
มุ่งม่ันและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ท า
ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  

7.86 4.08 32.03 

7 M1.3 ครูได้ปฏิบัติการสอนตรงตามวุฒิและความช านาญ 7.83 4.05 31.71 

8 M2.1 
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ท าให้การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ 

7.89 4.01 31.58 

9 M3.5 
อาคารเรียน อาคารประกอบและจ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 

8.04 3.93 31.58 

10 M3.1 
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษา
ให้นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างหลากหลายและมีความ
ทันสมัย 

8.00 3.95 31.56 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (STEP) 

ด้านโอกาสและจุดแข็ง 
ล าดับที่ ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงบวก (โอกาส+จุดแข็ง) คะแนน น้ าหนัก โอกาส 

11 S2.9 
โรงเรียนมีระบบงานอนามัย การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่
มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน 

7.90 3.99 31.52 

12 T2 
ความทันสมัยของสื่อออนไลน์ เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

7.81 4.04 31.49 

13 M1.8 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานร่วมกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตรส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.88 3.99 31.38 

14 P5 
นโยบายกองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา ท าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา
จนจบหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

7.77 4.04 31.37 

15 M4.7 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อและ
ท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

7.81 4.02 31.34 

16 S1.1 
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดหน้าที่ของฝ่าย
อย่างชัดเจน ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

7.80 3.99 31.06 

17 S2.5 
โรงเรียนให้ความส าคัญและส่งเสริมความสามารถพิเศษทั้งด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง  

7.74 4.00 30.94 

18 M4.1 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัว
ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.68 4.03 30.93 

19 M4.2 
โรงเรียนมีการจัดท า งาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

7.71 4.01 30.90 

20 S1.2 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ท าให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง   

7.71 3.97 30.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (STEP) 

ด้านอุปสรรคและจุดอ่อน 

ล าดับที่ ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค+จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 
1 M3.11 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร -8.54 4.30 -36.70 

2 S2.18 
การบริการจ าหน่ายอาหารขาดความหลากหลายของรายการ
อาหาร 

-8.40 4.18 -35.11 

3 E8 
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
ท าให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

-8.25 4.23 -34.84 

4 S2.16 ไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารที่มีหลังคาส าหรับกันฝน -8.20 4.16 -34.07 

5 S2.14 
นกพิราบเข้ามาอาศัยในโรงเรียน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ของบุคลากรและนักเรียน 

-8.15 4.08 -33.19 

6 E7 

ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ไม่แน่นอน และภาวะค่าครองชีพที่
ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถช าระค่าบ ารุงการศึกษาได้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนลดลง 

-7.98 4.16 -33.18 

7 S9 
จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่มีน้อยกว่าสัดส่วนที่โรงเรียนต้อง
รับเข้า ส่งผลให้ต้องรับเข้าท้ังหมด 

-7.98 4.12 -32.88 

8 P13 
นโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ 
สพฐ. ยังไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-7.87 4.12 -32.40 

9 M3.10 
การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสืบค้นของครูและ
นักเรียนไม่เหมาะสมท าให้ความเร็วลดลง 

-7.89 3.95 -31.11 

10 S2.10 
นักเรียนบางส่วนขาดความมีวินัย ขาดความรับผิดชอบ และไม่
เห็นความส าคัญของการศึกษา ท าให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
ตนเอง 

-7.81 3.92 -30.58 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (STEP) 

ด้านอุปสรรคและจุดอ่อน 

ล าดับที่ ข้อที่ ประเด็นตัวช้ีวัดเชิงลบ (อุปสรรค+จุดอ่อน) คะแนน น้ าหนัก อุปสรรค 

11 P9 
การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อย ส่งผล
กระทบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

-7.70 3.94 -30.32 

12 M3.7 
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีบางชนิดไม่สามารถจัดซื้อได้ด้วยเงิน
งบประมาณ 

-7.71 3.92 -30.22 

13 S2.17 ระบบแสงสว่างและระบายอากาศห้องเรียนบางห้องไม่เหมาะสม -7.70 3.92 -30.16 

14 P10  
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษา ยังคงขาดความ
รอบคอบ ไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของ
โรงเรียน 

-7.53 3.96 -29.80 

15 S2.15 สถานที่พักผ่อนส าหรับนักเรียนไม่เพียงพอ -7.68 3.88 -29.76 

16 P8 
ความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดมีความซ้ าซ้อน ท าให้
เพ่ิมภาระงานของบุคลากรทางการศึกษามากข้ึน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

-7.62 3.91 -29.76 

17 S2.13 
การมอบหมายภาระงานบางวิชาไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ
จ านวนหน่วยกิต 

-7.59 3.86 -29.24 

18 S1.5 
การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัด และบุคลากรบาง
ท่านได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

-7.52 3.86 -28.97 

19 M3.8 
การผลิตและพัฒนาสื่อของครูในโรงเรียนยังขาดการได้รับการ
ประเมินการใช้สื่อและการเผยแพร่ 

-7.64 3.75 -28.63 

20 S2.12 จุดบริการน้ าดื่มฟรีส าหรับนักเรียนไม่เพียงพอ -7.49 3.78 -28.29 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

              

รายการปัจจัย 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยจริง สรุปผลการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

S ด้านสังคม วัฒนธรรมและลูกค้า 0.24 1.98 -1.75 0.48 -0.42 0.06 

T ด้านเทคโนโลยี 0.25 1.82 -1.98 0.46 -0.50 -0.04 

E ด้านเศรษฐกิจ 0.25 1.86 -1.84 0.46 -0.46 0.01 

P ด้านการเมอืงและกฎหมาย 0.26 2.06 -1.80 0.53 -0.46 0.07 

รวม 1.00     1.93 -1.84 0.09 

    
0.04 

 
 
 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าด้านสังคม วัฒนธรรมและลูกค้า (S) 
พบว่าโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านการสื่อสาร คมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับบริการอย่างเพียงพอด้านเทคโนโลยี (T) พบว่าโรงเรียนน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับโรงเรียนมีระบบเครือข่ายภายในที่มี
ประสิทธิภาพและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ขณะเดียวกันครู 
ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทางและมีความรวดเร็วผ่านระบบมือถือส่งผลให้งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ (E) พบว่าโรงเรียนได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่องและสภาพแนวโน้มทางเศรษฐกิจในชุมชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวการณ์จ้างงานและ
ค่าแรงงานเพ่ิมขึ้นประกอบกับภาครัฐและเอกชนมี การส่งเสริมอาชีพให้กับท้องถิ่นและชุมชน ส่งผลให้ผู้ปกครองมี
อาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันชุมชนมีสถานประกอบการที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนเห็นแนวทางการตัดสินใจ เลือกเรียนและ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าแรงงานในท้องถิ่นยังต่ ากว่าในจังหวัดขนาดใหญ่ท าให้ผู้ปกครอง
บางส่วนเลือกไปท างานที่อ่ืนท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่นรวมถึงการตลาดที่ยั่วยุและถูกใจผู้บริโภคใน
สินค้าและบริการ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีรายจ่ายที่เกินความจ าเป็นและก่อให้เกิดภาระหนี้สินส่งผลให้การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนลดลงด้านการเมืองและกฎหมาย (P) พบว่านโยบายสนับสนุนเงิน
การศึกษา (เรียนฟรี) ท าให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพขณะที่เงินกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนท าให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาจน
จบหลักสูตรเพ่ิมขึ้นนอกจากนี้นโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนของรัฐบาลเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวัง นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจังภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และโครงการโรงเรียนสีขาวส่งผลให้จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ลดลง ส่วนผลกระทบที่เป็นอุปสรรคพบว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อย ส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 



 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

รายการปัจจัย 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยจริง สรุปผลการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จดุอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 ด้านโครงสร้างการบริหาร   

      ภายในโรงเรียน 
0.17 2.26 -1.59 0.38 -0.26 0.11 

S2 ด้านการบริการและ

ผลผลิต 
0.17 1.93 -1.99 0.33 -0.34 -0.01 

M1ด้านครูและบุคลากร 0.16 2.13 -1.60 0.35 -0.26 0.09 

M2 ด้านประสิทธิภาพทาง

การเงนิ 
0.16 2.06 -1.63 0.33 -0.26 0.07 

M3 ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อ 0.17 2.00 -1.84 0.34 -0.32 0.03 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 0.16 2.55 -1.19 0.41 -0.19 0.22 

รวม 1.00     2.15 -1.64 0.51 

    
0.25 

 
 

จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน 
(S1) พบว่าโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดหน้าที่ของฝ่ายอย่างชัดเจน ส่งผลให้   การบริหาร
โรงเรียนมีประสิทธิภาพภายใต้แผนกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้านการบริการและผลผลิต (S2) พบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องเช่นจัดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะ
การสนทนาภาษา ต่างประเทศ กับครูเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษด้านครูและบุคลากร (M1) พบว่าผู้บริหารยึด
หลักกฎระเบียบของทางราชการในการบริหารจัดการเปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบท าให้งานไม่เกิดความผิดพลาด ในด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าครูมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์สูงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวุฒิและความช านาญท างาน
เป็นทีมสามารถใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและให้ความส าคัญ
งานระบบดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) พบว่าโรงเรียน
ได้รับ      การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและสามารถระดมทุนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการท าให้การ
ด าเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพบว่าบางครั้งการล้างหนี้เงินยืมมี
ความล่าช้ากว่าที่ก าหนดมีบางโครงการที่ใช้เงินเกินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณกับ
กิจกรรมที่ไม่มีโครงการรองรับบางครั้งการจ่ายเงินให้ร้านค้ามีความล่าช้าท าให้ราคาสินค้าแพงกว่าปกติ ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อ (M3) พบว่าโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาให้นักเรียนใช้ค้นคว้า
หาความรู้ได้อย่างหลากหลายและมีความทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด ICT ห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
ห้องศูนย์สาระวิชา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพออาคารเรียนและอาคารประกอบมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจ าอาคารท าให้



 

 

อาคารสะอาดและมีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการจัดบริเวณให้นักเรียนได้ใช้ในการฝึกซ้อมกิจกรรม
นันทนาการและการออกก าลังกายเหมาะสมมีอาคารเรียน อาคารประกอบและจ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวน
นักเรียนบางครั้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสืบค้นของครูและนักเรียนไม่เหมาะสมมีห้องเรียนบาง
ห้องไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ขณะที่การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของโรงเรียนมีความ
ล่าช้าและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีบางชนิดไม่สามารถจัดซื้อได้ด้วยเงินงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า 
งาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการประชุมกรรมการบริหารเพ่ื อ
ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อและท าผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องและมีระบบ ICT เพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมงานทุกฝ่ายของโรงเรียน จุดอ่อนที่พบคือ          
การแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานในบางงานบางคนไม่เหมาะสม บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมหรืองานวัฒนธรรมของโรงเรียนขณะเดียวกันการติดตาม การประเมิน การให้รายงานจากหน่วยงานต้น
สังกัดหรือกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกมีมากท าให้กระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนภาพแสดงสถานภาพโรงเรียนแม่ทะวิทยา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(WSOT) 
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จากกราฟวิเคราะห์จะพบว่า  จุดแรเงาหรือไข่แดงจะปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ถือว่าเป็น 
STARS แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแม่ทะวิทยามีสถานภาพองค์กรอยู่ ณ ต าแหน่งที่เอ้ือและมีจุดแข็ง หมายถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคม วัฒนธรรมและลูกค้า (S) ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านเศรษฐกิจ (E) และด้าน
การเมืองและกฎหมาย (P) เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค ขณะเดียวกันปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในซึ่งประกอบด้วย 
ด้านโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน (S1) ด้านการบริการและผลผลิต (S2) ด้านครูและบุคลากร (M1) ด้าน
ประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อ (M3) และด้านการบริหารจัดการ (M4) มีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน สรุปได้ว่าโรงเรียนแม่ทะวิทยามีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสหรือพร้อมให้การสนับสนุนและ
สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งหรือมีพลัง มีก าลังใจต่างเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า 
สภาพดาวรุ่ง ดังนั้นเมื่อเราเข้มแข็ง โอกาสเอ้ืออ านวย จงรุกไปข้างหน้า 

 

 

 
 
 



 

 

บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา  

จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561)นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน และที่ส าคัญคือมีการประเมินสถานะของโรงเรียนแม่ทะวิทยาโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นและที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนจึงสามารถ
ก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2565-2567) ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย 12 
ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. ให้ความรู้และส่งเสริมผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ (Strategy) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. สถานศกึษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การมี 
   สุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

กลยุทธ์ (Goal) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้และ 
   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ 
   ดีและมีความปลอดภัย  
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. เนื้อหา คือ 
สาระวิชาหลัก (core subjects)   
o ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
o คณิตศาสตร์  
o วิทยาศาสตร์  
o ภูมิศาสตร์  
o เศรษฐศาสตร์           
o ประวัติศาสตร์ 
o รัฐ (การปกครองและความเป็นพลเมืองดี) 
o ศิลปะ 

 คนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้  3R x 8C 
  3R คือ   
  Reading (อ่านออก) , (W) Riting (เขียนได้) ,  (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 ความรู้เชิงบูรณาการ ได้แก่ 

  - ความรู้เกี่ยวกับโลก (Clobal Awareness) 
  - ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 
Business and Entrepreneurial Literacy) 
  - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
  - ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
  - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

  
 
 



 

 

2. ทักษะ 
 2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
  - ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
  - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา  
  - การสื่อสารและการร่วมมือ 
 2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้ เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานไดห้ลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
  - ความรู้ด้านสารสนเทศ  
  - ความรู้เกี่ยวกับสื่อ  
  - ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
 2.3 ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้
ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  การปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย 
    (1)  ปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
    (2)  ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการท างานในองค์กรที่ดีขึ้น 
   2.3.2 เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย 
    (1) สามารถหลอมรวมผลสะท้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) เป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการท างาน 
    (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลและความเสมอภาคอย่างรอบด้าน 
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน 
 4.3 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประกอบด้วย 
   4.3.1  ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน (Interact Effectively with Others) โดย 
    (1) รอบรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง -  การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ และ 
    (2) สร้างศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ 
   4.3.2  การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย 
    (1) ยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกัน
หลากหลายลักษณะ 
    (2) เปิดโลกทัศน์และปลุกจิตส านึกเพ่ือมองเห็นการยอมรับในข้อแตกต่าง สามารถ
มองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น 
    (3) พึงระลึกเสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถน ามาสร้างสรรค์
เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ 
  



 

 

 8C ได้แก่ 
  Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) 
  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและ
ภาวะผู้น า) 
  Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 
  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การสื่อสาร) 
  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
     Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 
 

 3. คุณลักษณะ 
  3.1 คุณลักษณะด้านการท างาน การปรับตัว ความเป็นผู้น า 
  3.2 คณุลักษณะด้านการเรียน การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  3.2 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ส านึกพลเมือง 
 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st 
Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใน            การเรียนรู้แบบ  PBL 
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วงของครูในการจัด         การเรียนรู้ คือ ชุมชนการ
เรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก             การรวมตัวกันของครูเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 
 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้านที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ค าอธิบายของจุดเน้น  
ด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึง ความรู้  

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ ในด้านการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 



 

 

ด้านที่ 2   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง กับบริบทชองชุมซนและ 
ท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดชองผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 3  กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง การด าเนินการ 
บริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ 
การศึกษา  

 

 



 

 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา ปีงบประมาณ  2565 - 2567 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
    เป้าประสงค์ (Goal):     1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 

ด้านที่ 1        : คุณภาพของผู้เรียน(ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น มีความสามารถทางภาษาไทยอ่านคล่องเขียนคล่อง ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 

1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน มีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.7 นักเรียนได้แสดงความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.9 นักเรียน มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.10 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
1.11 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 



 

 

กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
    เป้าประสงค์ (Goal):     1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 

ด้านที่ 3        : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.12 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 

1.13 โรงเรียนแม่ทะวิทยามีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลาย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิชาการ 

1.14 นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้รับการส่งเสริมด้านการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลท าให้มี
ประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิชาการ 

1.15 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิชาการ 
1.16 ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิชาการ 
1.17 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิชาการ 

 
 
 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ (Strategy) : 2. ปลกูฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 
    เป้าประสงค์ (Goal): 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ด้านที่ 1        : คุณภาพของผู้เรียน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
2.1 โรงเรียนได้รับการประสานงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

ของนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความ

คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.3 นักเรียนเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.4 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.6 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยบรรลุผลตาม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปรัชญาโรงเรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

2.7 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมทีเอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานบุคคล 
2.8 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ครูผู้สอน 
2.9 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กิจการนกัเรียน 

 



 

 

กลยุทธ์ (Strategy) : 3. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ (Goal): 3. สถานศึกษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทัน สมัยในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
ด้านที่ 2        : กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.1 การบริหารงานพัสดุ ให้มีความเป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใสและให้บริการอย่างรวดเร็ว ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานพัสดุ 

3.2 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานพัสดุ 

3.3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ส าหรับวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานแผนงาน 

3.4 โรงเรียนแม่ทะวิทยาพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รวดเร็วและถูกต้อง ส าหรับน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการด าเนินงาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งาน
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    กลยุทธ์ (Strategy) : 4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    เป้าประสงค์ (Goal): 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    ด้านที่ 2        : กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
4.1 งานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งานให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วครบถ้วน

ตามความต้องการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานบุคลากร 

4.2 งานบุคคลสามารถพัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และ

ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานบุคลากร 

4.3 ครูมีการพัฒนาตนเอง ทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 



 

 

    กลยุทธ์ (Strategy) : 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย  
    เป้าประสงค์ (Goal): 5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 

ด้านที่ 2        : กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
5.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมทีเอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 

5.2 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามและ

มีสาธารณูปโภคท่ีพร้อมใช้งาน และเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอน      

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 

5.3 มีสื่อทัศนูปกรณ์ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน อย่างเพียงพอ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 
5.4 มีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 
5.5 นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาปฏิบัติตนตามเกณฑ์สุขาภิบาล ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 
5.6 มีการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    กลยุทธ์ (Strategy) : 6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
    เป้าประสงค์ (Goal): 6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 2        : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตามตวัชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
6.1 การให้บริการของงานปฏิคม สะดวก รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 

6.2 เครือข่ายภาคีสัมพันธ์ชุมชนและโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียนและนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม บริหารทั่วไป 
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บทที่ 5 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 ปี 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  

วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ (Goal): 1. ผู้เรยีนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
ด้านที่ 1  :  คุณภาพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

1.1 พัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 - วิชาการ 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 15,000.00 - วิชาการ 

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 - 75,000.00 - วิชาการ 

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 - 75,000.00 - วิชาการ 

1.5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ 10,404.00 - 10,404.00 - 10,404.00 - 31,212.00 - วิชาการ 
1.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 - วิชาการ 
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ (Goal): 1. ผู้เรยีนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
ด้านที่ 1  :  คุณภาพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 - วิชาการ 

1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนช่างอุตสาห-กรรมและการงาน
พื้นฐานอาชีพ 

25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 - 75,000.00 - วิชาการ 

1.9 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้ทักษะและประสบการณ์ของกิจกรรม 
คุณธรรมตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี    
– กิจกรรมยุว-กาชาด  
- กิจกรรมนัก ศึกษาวิชาทหาร 

27,000.00 - 27,000.00 - 27,000.00 - 81,000.00 - วิชาการ 

1.10 โครงการกิจกรรมทัศน-ศึกษาตาม เป้า หมายของกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

146,240.00 - 146,240.00 - 146,240.00 - 438,720.00 - วิชาการ 

1.11 โครงการจัดซ้ือ ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุส านักงานเพื่อ สนับสนุนการ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00 - 600,000.00 - วิชาการ 

1.12 โครงการแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพยีง 35,000.00 - 35,000.00 - 35,000.00 - 105,000.00 - วิชาการ 
1.13 โครงการกิจกรรมแข่งขัน ทักษะศิลปะหัตกรรมนักเรียน 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - 90,000.00  วิชาการ 
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ (Goal): 1. ผู้เรยีนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

1.14 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ....เรียนรู ้ 15,000.00 - 15,000.00 - 15,000.00 - 45,000.00 - วิชาการ 

1.15 โครงการการส่งเสริมทักษะ และความสามารถทางด้านกีฬาของ
นักเรียน 

 - กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  

- กิจกรรมกีฬาภายนอกโรงเรียน 

25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 - 75,000.00 - วิชาการ 

1.16 โครงการพัฒนางานแนะแนว การศึกษา 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 3,000.00 - วิชาการ 
1.17 โครงการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวน การนิเทศ.......ภายใน - - - - - - - - วิชาการ 
1.18 โครงการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรสถานศึกษา 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 3,000.00 - วิชาการ 
1.19 โครงการพัฒนางานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู ้ 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 - วิชาการ 
1.20 โครงการพัฒนางานวัดและประเมนิผลการศึกษา 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 6,000.00  วิชาการ 
1.21 โครงการพัฒนางานทะเบียน 8,000.00 - 8,000.00 - 8,000.00 - 24,000.00  วิชาการ 
1.22 โครงการพัฒนางานรับนักเรียน 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 12,000.00  วิชาการ 
1.23 โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้น 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - 90,000.00  วิชาการ 
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ (Strategy) : 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ (Goal): 1. ผู้เรยีนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

1.24 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของกจิกรรม
วิชาการ  
  - นิทรรศการวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมกีฬาสี (สบทบให้คณะสี) 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

67,000.00 - 67,000.00 - 67,000.00 - 201,000.00 - วิชาการ 

1.25 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 4,500.00 - วิชาการ 
รวมแยกตามประเภทเงิน 763,144.00 - 763,144.00 - 763,144.00 - 2,289,432.00 -  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 1) 763,144.00 763,144.00 763,144.00 2,289,432.00  
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (Strategy) : 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ   
เป้าประสงค์ (Goal): 2. ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ด้านที่ 1  :  คุณภาพของผู้เรียน (คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

2.1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานกจิการนักเรียน 28,900.00 - 28,900.00 - 28,900.00 - 86,700.00 - กิจการนกัเรียน 
2.3 โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน.... 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 6,000.00 - บริหารงบประมาณ 
2.4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.5 โครงการระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.6 โครงการเสริมสร้างวินัย “ห่วงใยวยัเรียน” 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโรงเรียน 14,000.00 - 14,000.00 - 14,000.00 - 42,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 11,000.00 - 11,000.00 - 11,000.00 - 33,000.00 - กิจการนกัเรียน 
2.10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 12,000.00 - กิจการนกัเรียน 

รวมแยกตามประเภทเงิน 109,900.00 - 109,900.00 - 109,900.00 - 329,700.00 -  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 2) 109,900.00 109,900.00 109,900.00 329,700.00  
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 3. ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ (Strategy) : 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ (Goal): 3. สถานศึกษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

3.1 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 15,000.00 - บริหารงบประมาณ 
3.2 โครงการพัฒนางานพัสดุ 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - บริหารงบประมาณ 
3.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหาร

งบประมาณและแผนงาน 
7,300.00 - 7,300.00 - 7,300.00 - 21,900.00 - บริหารงบประมาณ 

3.4 โครงการพัฒนาแผนงานและสารสนเทศ 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 15,000.00 - บริหารงบประมาณ 
3.5 โครงการดูแลและบ ารุงรักษายานพา-หนะและรถยนตโ์รงเรียน 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 120,000.00 - บริหารงบประมาณ 
3.11พัฒนาฝ่ายบริหารโรงเรียน 69,300.00 - 69,300.00 - 69,300.00 - 207,900.00 - บริหารงบประมาณ 
- งบค่าไฟฟ้า 54,000.00 - 54,000.00 - 54,000.00 - 162,000.00 - บริหารงบประมาณ 
- งบค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 43,056.00 - 43,056.00 - 43,056.00 - 129,168.00 - บริหารงบประมาณ 
- งบค่าจ้างและค่าประกันสังคม 584,000.00 100,000.00 584,000.00 100,000.00 584,000.00 100,000.00 1,752,000.00 300,000.00 บริหารงบประมาณ 
- งบค่าโทรศัพท ์ 3,500.00 - 3,500.00 - 3,500.00 - 10,500.00 - บริหารงบประมาณ 
- งบค่าไปรษณีย ์ 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 6,000.00 - บริหารงบประมาณ 
- งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต ์ 24,000.00 - 24,000.00 - 24,000.00 - 72,000.00 - บริหารงบประมาณ 

รวมแยกตามประเภทเงิน 847,156.00 100,000.00 847,156.00 100,000.00 847,156.00 100,000.00 2,541,468.00 300,000.00  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 3) 947,156.00 947,156.00 947,156.00 2,841,468.00  
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ (Strategy) : 4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ (Goal): 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

4.1 โครงการพัฒนางานบุคคล 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 9,000.00 - บริหารงานบุคคล 
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 97,100.00 - 97,100.00 - 97,100.00 - 291,300.00 - บริหารงานบุคคล 

รวมแยกตามประเภทเงิน 100,100.00 - 100,100.00 - 100,100.00 - 300,300.00 -  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 4) 100,100.00 100,100.00 100,100.00 300,300.00  
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย  
กลยุทธ์ (Strategy) : 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย  
เป้าประสงค์ (Goal): 5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

5.1 โครงการพัฒนาประสิทธ-ิภาพกลุ่มบริหาร งานทั่วไป (งานธุรการ) 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 - 75,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.2 โครงการพัฒนางานอาคาร สถานทีแ่ละสาธารณูปโภคใน 

สถานศึกษา 
35,200.00 100,000.00 35,200.00 100,000.00 35,200.00 100,000.00 105,600.00 300,000.00 บริหารทั่วไป 

5.3 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 22,000.00 - 22,000.00 - 22,000.00 - 66,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.4 โครงการพัฒนางาน ประชาสัมพันธโ์รงเรียน 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 15,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.5 โครงการการดูแลและ บ ารุงรักษารถตัดหญ้าและ เครื่องตัดหญ้า 14,000.00 - 14,000.00 - 14,000.00 - 42,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 53,200.00 - 53,200.00 - 53,200.00 - 159,600.00 - บริหารทั่วไป 
5.7 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลและโภชนาการ 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 12,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อนามยัโรงเรียน 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 - 12,000.00 - บริหารทั่วไป 
5.9 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - บริหารทั่วไป 

รวมแยกตามประเภทเงิน 172,400.00 100,000.00 167,400.00 100,000.00 167,400.00 100,000.00 517,200.00 300,000.00  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 5) 272,400.00 272,400.00 272,400.00 817,200.00  
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วิสัยทัศน์  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  : 6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ (Strategy) : 6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goal): 6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ งบประมาณปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 2565-2567 
งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 

6.1 โครงการพัฒนางานบริการสาธารณะ สวัสดิการและปฏิคม 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 18,000.00 - บริหารทั่วไป 
6.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือสถานศึกษาระบบทวภิาคี - - - 5,000.00 - 8,000.00 - 13,000.00 บริหารทั่วไป 

รวมแยกตามประเภทเงิน 6,000.00 - 6,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 18,000.00 13,000.00  
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 6) 6,000.00 11,000.00 14,000.00 31,000.00  
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สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) แยกตามประเภทของเงิน 

 

กลยุทธ ์
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 รวม (ปี 2565 – 2567) 

งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ งบประมาณ นอกงบประมาณ 
กลยุทธ์ที ่1 763,144.00 - 763,144.00 - 763,144.00 - 2,289,432.00 - 
กลยุทธ์ที ่2 109,900.00 - 109,900.00 - 109,900.00 - 329,700.00 - 
กลยุทธ์ที ่3 847,156.00 100,000.00 847,156.00 100,000.00 847,156.00 100,000.00 2,541,468.00 300,000.00 
กลยุทธ์ที ่4 100,100.00 - 100,100.00 - 100,100.00 - 300,300.00 - 
กลยุทธ์ที ่5 172,400.00 100,000.00 172,400.00 100,000.00 172,400.00 100,000.00 517,200.00 300,000.00 
กลยุทธ์ที ่6 6,000.00 - 6,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 31,000.00 13,000.00 

รวมแยกตามประเภทเงิน 1,998,700.00 200,000.00 1,998,700.00 205,000.00 1,998,700.00 208,000.00 5,996,100.00 613,000.00 

ร้อยละ 90.90 9.10 90.70 9.30 90.57 9.43 90.72 9.28 
รวมทั้งสิ้น (กลยุทธ์ที่ 6) 2,198,700.00 2,203,700.00 2,206,700.00 6,609,100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100 

 

ตารางแสดงงบประมาณและร้อยละแยกตามกลยุทธ์ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2565-2567 

กลยุทธ์ที่ 
รวมงบประมาณ (ป ี2565-2567) ร้อยละ (ราย 3 ปี) รวมงบประมาณ   

ประเภทเงิน แยกตามประเภทเงิน ปี 2565-2567 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2,289,432.00 - 34.64 - 2,289,432.00 34.64 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   329,700.00 - 4.99 - 329,700.00 4.99 

กลยุทธ์ท่ี 3 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2,541,468.00 300,000.00 38.45 4.54 2,841,468.00 42.99 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 300,300.00 - 4.54 - 300,300.00 4.54 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุข
ภาวะที่ดีและมีความปลอดภยั 

517,200.00 300,000.00 7.83 4.54 817,200.00 12.36 

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างภาคีเครือข่ายความรว่มมือจากทกุภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 18,000.00 13,000.00 0.27 0.20 31,000.00 0.47 

รวมเงินทุกกลยุทธ์ (แยกตามประเภทเงิน) 5,996,100.00 613,000.00   6,609,100.00  100.00  

ร้อยละ 90.72 9.28     
รวมทั้งสิ้น 6,609,100.00     
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บทที่  6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565-2567 ของโรงเรียนแม่ทะวิทยาแล้วการน าแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทาง            การด าเนินการที่
ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงาน/โครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษาเกิดความส าเร็จ ตาม
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพ
ก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง        การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนแม่ทะวิทยาจึงก าหนดหลักการน าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี สู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
1. ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หัวหน้าสาระวิชา ฯ  และหัวหน้างานต้องให้

ความส าคญัในการใช้แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565-2567 เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
2. ต้องด าเนินการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  3 ปี 

พ.ศ. 2565-2567 ของโรงเรียนให้ครู บุคลกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถและภาระกิจของแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 3 ปี โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

5. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนิ นงานตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมจัดท ารายงานประจ าปี       

6. สร้างการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้สะดวก เป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าประสงค์ ตามกลยุทธ์ขององค์กร หรือพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความสอดคล้องมากข้ึน 
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8. ขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรรวมทั้งแสวงหาและประสาน
เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมในการพัฒนาการศึกษา 

9. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้ เห็นถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
 เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2567) แล้วการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะวิทยา จะต้องบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ คือ  

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. สถานศึกษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การมีสุข

ภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปีสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
อย่างเข้มแข็ง มีการก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเป็นก าลังใจอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา 

2. มีการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคล 

3. ต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการพัฒนา 

4. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต้องร่วมมือกันในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

5. บุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรักษาวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการท างานที่ดีตามวิถี        
แม่ทะวิทยา 
 


