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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2562-2565 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
*************************************************************** 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา                   
ขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ และดำเนินงานตามความ
ต้องการจำเป็น สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ในคราวประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี   ๔/ 2562  เมื่อวันท่ี  ๒๔   ธันวาคม 2562 

ที่ประชุมได้พิจารณาถึง วิสัยทัศน์  กรอบทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์  โครงการ กิจกรรม แล้ว
เห็นควรให้นำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 - 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นางรักษิณา  ยอดมงคล)     (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  หน้าท่ี  ข 
 

คำนำ 

โรงเร ียนมาบอำมฤตว ิทยา  ได้จ ัดทำแผนพ ัฒนาการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน  พ.ศ. 2562 – 
2565  จัดทำขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายใน
การดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี
บริการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ และมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ดำเนินงานตาม
ความต้องการจำเป็น สอดคล้อง เช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  โดยทำก ารวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2562-2565 สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาฉบับ
นี้จะใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการสืบไป 

 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา   
    ธันวาคม  2562 
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สารบัญ 
        การให้ความเห็นชอบ         ก 
 คำนำ                    ข 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยงและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ 
 ๑.1  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี 10 
๑.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     ๒ 

 ๑.3  ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)      ๒ 
 ๑.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 256๐-2579      ๖ 
 ๑.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสอบสอง พ.ศ. 256๐-2564  ๙ 
 ๑.6  นโยบายของรัฐ : ด้านการศึกษา                          ๑๐ 
 ๑.7  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)         ๑๒ 

๑.8  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ          ๑๒ 
      ปี 2563 

๑.9 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           ๑๔ 
 
ส่วนที่ ๒  บทนำ            
 1.  สภาพท่ัวไป                               ๒๔
 2.  บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน                 ๒๘ 
 3.  การวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)           ๓๐ 
 4.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)             ๓๓ 
  4.1  สภาพแวดล้อมภายใน             ๓๓ 
  4.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก            ๓๔ 
  4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน           ๓๙ 
  4.4  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก           ๓๙ 
  4.5  กราฟแสดงสถานภาพองค์กร             ๔๐ 
 
ส่วนที่ ๓  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา            ๔๑ 
  3.1  วิสัยทัศน์                       ๔๑ 
  3.2  พันธกิจ              ๔๒ 
  3.3  เป้าประสงค์             ๔๒ 
 นโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓        ๔๓ 
 
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ         ๕๔ 
   
ภาคผนวก 
  -   ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      พ.ศ. 2562-2565  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทย
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ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ๑.๑  ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
 ๑.๒  ยึดมั่นในศาสนา 
 ๑.๓  มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
 ๑.๔  มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
 ๒.๑  รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
 ๒.๒  ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
 ๒.๓  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
 ๒.๔  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 3.1  การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน  
รักงานสู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
 3.2  การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมี
งานทำในท่ีสุดต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
 ๔.๑  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
 ๔.๒  ครอบครัว–สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ี เป็น
พลเมืองดี 
 ๔.๓  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร 
 
 
 
 
 

น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 
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มาตรา 54  
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ั งแต่ ก่อนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
ได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการด้วย  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี บทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ  การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 
 
 
                                                             
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
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ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร  พลังงานและน้ำ มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทํา
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไก
ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับ
ฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ 
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และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที ่สําคัญคือประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมอื 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบัน และที ่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้
สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ 
 (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  
 (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิตต่ิางๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
 (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที ่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ำ
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที ่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยท่ี
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มีทักษะสูง    เป็นนวัตกร   นักคิด    ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 
 4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่ วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติทั ้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุล
ท้ัง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น 
ต่อไปอย่างแท้จริง 
 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทํา
หน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธ  ไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
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1. แนวคิดในการจัดการศึกษา (Conceptual Desige) 

 ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมละทั่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education)  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal)  และ
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issuses) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลโครงสร้างของ
ประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์
ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

2. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
 ๓.๑  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.3  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และร่วมมือผนึก
 กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๔  เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ 
  ภายในประเทศลดลง 
  
๔.  เป้าหมาย (Goal) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา จึงกำหนดเป้าหมาย
ไว้ 2 ด้าน คือ  
 4.1  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด้วย  
  4.1.1 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น  
  (Arithmetics) 
  4.1.2 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
 Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity  
 and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – Cultural) 
ท ักษะด ้านความร ่วมม ือ การทำงานเป็นท ีม และภาวะผ ู ้นำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2560-2579 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  หน้าท่ี  ๗ 
 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)    
4.2  เป้าหมายของการจัดการ (Aspirations) มี 5 ประการ 
  4.2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
  4.2.2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) 
  4.2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality) 
  4.2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
  ๔.๒.๕ ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย  
 ๑.  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
 การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓.  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ  
แข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
 ๑.  กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ๒.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเ ลิศ
 เฉพาะด้าน 
 ๓.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
 เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนมีทักษะและมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและมีคุณลักษณะท่ีจำเป็น
 ในศตวรรษท่ี 21 
 ๒.  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
 มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ๓.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
 คุณภาพและมาตรฐาน 
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 ๔.  แหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
 ๕.  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 ๖.  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 ๗.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทอลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 ๓.  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 ๑.  คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๒.  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๓.  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
 สภาพแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 ๑.  โครงสร้างบทบาทและระบบบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
 ๒.  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
 การศึกษา 
 ๓.  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 และพื้นท่ี 
 ๔.  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
 ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
 ๕.  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง 
 ขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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วิสัยทัศน์   
“ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ี มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย
ร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๑. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป ็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
๒. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่ม

ความเชื่อมั ่นของนานาชาติต่อประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน 
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบและธรรม

มาภิบาลในสังคมไทย 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
พันธกิจ   
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  พ.ศ. 2560 – 2564 
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นโยบายของรัฐ : ด้านการศึกษา 
ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
  
  

 ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั ้ง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 และแต่งตั ้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2562 นั้น คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ียึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 
และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 – 2580 เรียบรอยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้
ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมี
ความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำประเทศในอดีต 
และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน ดังนี้ 

๑. การป้องกันและเชิดชูพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณะสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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๑.  ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๑  จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
 ๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงพหุปัญญาท่ีหลากหลาย 
๒.  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 ๒.๑  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
 ๒.๒  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนความรู้
และระบบหลักคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
๓.  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
๔.  ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
๕.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 ๕.๑  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำและความยากจน  
 ๕.๒  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง 
 ๕.๓  สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
๖.  ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 ๖.๑  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ สร้างระบบวัดผลท่ีสะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จำเป็น จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 ๖.๒  พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
และเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ 
 ๖.๓  ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ ่งเน้นเด็กด้อยโอกาสและกลุ ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณ 
 ๖.๔  พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
 ๖.๕  ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
๗.  จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 
 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามกลัดธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
  

  
หลักการ 
 1.  ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั ้งผู ้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2.  บูรณาการการทำงานร ่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นการประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 
ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีสำคัญ
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์

จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทอลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลปละเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑.  จัดการเรียนร ู ้ด้วยว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
๒.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น 
ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเอง 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนท่ีสำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมมนุษย์ท่ียั่งยืน 
 
พนัธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 

21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
 
เป้าหมาย 
 ๑.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 ๒.  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓.  ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ๔.  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ จำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ท่ี
อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗.  ปรับสมดุลการบริหารจัดการ ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีการบริหารเชิง
บูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
 
นโยบาย 
 ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2565 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 จึงกำหนดนโยบายดังนี้ 
 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
มีเป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับบริการบริการด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มีเป้าประสงค์ 

๑. พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสามเป็นอย่างดี 

๒. พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพช้ันสูง 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. กระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๔. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าประสงค์ 

๑. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

๒. เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

๓. เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 3. ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ) และปลูกฝังความเป็นคนดีและวินัย 

๔. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ศิลปะ และความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๗. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

๘. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๙. ปรับเปลี ่ยน “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู สอน” เป็น “โคช” หรือ 
“ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
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๑๐. ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑๑. บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
มีเป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 

5. จัดสรรงบประมาณเพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพื ่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มีเป้าประสงค์ 

1. กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

2. ปรับเปลี่ยนหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ทำหน้าท่ีสนับสนุนพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. หน่วยงานทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาพวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด ชัดเจน  
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  หน้าท่ี  ๒๐ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ  
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ ต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  หน้าท่ี  ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
 
 
 

1. จัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  

 
 
 
 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ว่องวัยทุกงานบริการประทับใจมีวินัยและคุณธรรม 
Smile Speed Service Spirit 

 
 

        
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและมี

คุณภาพ 
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยมองค์กร 

เป้าประสงค ์


