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คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (แผนระยะ 3 ปี) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามภารกิจงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดโดยเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการ
ขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อั น จะส่ ง ผงให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เจริญก้าวหน้าสืบไป

กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารงานระดับโรงเรียน
ข้อมูลด้านการศึกษา
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
นโยบายด้านการศึกษาและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงานกรรมการการศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นและส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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หน้า
ก
ข
1
1
2
5
5
9
10
10
10
11
18
56
60
60
61
65
66
68
69
71

ข

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตาบลนากลาง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู 39170
โทรศัพท์ 0-4235-9564-7 โทรสาร
0-4235-9563
Website www.nb2.go.th facebook สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
อาณาเขต

แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นที่บริการและโรงเรียนในสังกัด
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การบริหารงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน
เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษา จานวน 9 กลุ่ม / 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงานระดับโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
ที่
ศูนย์เครือข่าย
จานวน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรี6 ยน
1 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1
1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
2 บ้านหนองแสง
3 บ้านยางชุม
4 บ้านหนองแวงคา
5 บ้านนาสมใจ
6 บ้านขอบเหล็ก
2 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2
9
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์
2 นครชัยประชาสรรค์
3 บ้านหนองบัวคาแสน
4 กุดแห่วิทยา
5 บ้านป่าแดงงาม
6 บ้านสนามชัย
7 บ้านหนองเอี่ยน
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ที่

3

ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3

จานวน
โรงเรียน
10

4 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4

8

5 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5

9

6 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 1

9

ชื่อโรงเรียน
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

บ้านหนองด่าน
บ้านโป่งแคศรีถาวร
บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
บ้านท่าอุทัย
บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
บ้านหนองด้วงวังประทุม
บ้านโนนเมือง
บ้านภูพระโนนผักหวาน
บ้านโนนม่วง
บ้านโนนไหมโนนศิลา
บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ซาขอนแก่นวิทย์
บ้านฝั่งแดง
บ้านแสงดาวโนนธาตุ
บ้านก่าน
บ้านโนนตาล
บ้านนาหนองทุ่ม
บ้านซาเสี้ยว
บ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา
บ้านโนนงาม
บ้านกุดดินจี่
บ้านหม่านศรีทองวิทยา
หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
บ้านอาบช้าง
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ห้วยหานประชาสรรค์
ดงสวรรค์วิทยา
บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
อนุบาลสุวรรณคูหา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
นาโกทรายทองวิทยาคม
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ที่

ศูนย์เครือข่าย

จานวน
โรงเรียน

7 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2

9

8 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 3

11

9 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 4

8

5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองเหลืองขามนคร
บ้านกุดผึ้ง
ยูงทองวิทยา
บ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย
บ้านนาไก่นาคาน้อยวิทยา
ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
บ้านนาด่าน
บ้านกุดฮู
บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนวิทยา
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
บ้านวิจิตรพัฒนา
บ้านโนนสาราญ
โนนงามวิทยา
บ้านโคกทุ่งน้อย
โนนปอแดงวิทยา
บ้านนาโมง
บ้านต้อง
บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์
โนนอุดมศึกษา
บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
บ้านบุญทัน
บ้านคลองเจริญ
บ้านโคกนกสาริกา
บ้านต่างแคน
บ้านผาซ่อนโชคชัย
บ้านดงมะไฟ
บ้านนาไร่
บ้านวังหินซา
บ้านโนนสง่าราษฎร์บารุง
บ้านหินฮาวน้ากงวิทยา
บ้านนาสี
บ้านหินฮาวน้ากงวิทยา สาขาซาภูทอง
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ที่
ศูนย์เครือข่าย
10 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1

จานวน
โรงเรี9 ยน

11 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2

7

12 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3

8

ชื่อโรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านนากลาง
เทพคีรีพิทยาคม
บ้านโคกนาเหล่า
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
บ้านนาสมนึก
ชุมชนโปร่งวังม่วง
บ้านโคกกะทอ
บ้านภูเขาวง
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
บ้านไทยนิยม
บ้านผาวัง
บ้านถ้าช้างอินทร์แปลง
บ้านวังสาราญ
บ้านนาสุรินทร์
บ้านโคกสง่า
บ้านนาเจริญ
บ้านโคกหนองบัว
ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
บ้านหนองค้อ
บ้านนาแก
บ้านนาส้มโฮง
บ้านนาซาจวงดอนมะค่าวิทย์
บ้านผาเวียง
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ข้อมูลด้านการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงจานวนโรงเรียน จาแนกรายอาเภอ
ที่
อาเภอ
1
นากลาง
2
สุวรรณคูหา
3
นาวัง
รวมทั้งสิ้น

จานวน(โรง)
42
37
24
103

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ตารางที่ 3 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ประเภทโรงเรียน
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ประถมศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ขยายโอกาส
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมจานวนโรงเรียน

จานวนโรงเรียน (โรง)
70
33
103

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 4 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
21-40 คน
41-60 คน
61-80 คน
81-100 คน
101-120 คน
รวมขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
121-200 คน
ขนาดที่ 3
201-300 คน
ขนาดที่ 4
301-499 คน
ขนาดที่ 5
500-1,499 คน
รวมจานวนโรงเรียน

จานวนโรงเรียน (โรง)
1
10
6
10
11
6
44
32
14
10
3
103

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย (คน)
อนุบาล 1
72
อนุบาล 2
812
อนุบาล 3
810
รวมก่อนประถมฯ
1,694
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,026
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,019
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,001
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,000
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,031
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,058
รวมประถมฯ
6,135
มัธยมศึกษาปีที่ 1
464
มัธยมศึกษาปีที่ 2
406
มัธยมศึกษาปีที่ 3
364
รวมมัธยมฯ
1,234
รวมทั้งสิ้น
9,063

หญิง (คน)

รวม (คน)

67
748
809
1,624
971
959
905
937
1,001
1,017
5,790
387
390
381
1,158
8,572

139
1,560
1,619
3,318
1,997
1,978
1,906
1,937
2,032
2,075
11,925
851
796
745
2,392
17,635

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ที่
ตาแหน่ง
1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
3 ครูผู้สอน
4 พนักงานราชการ
5 กลุ่มลูกจ้าง - ธุรการโรงเรียน
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ครูวิกฤต
- นักการภารโรง
6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจา)
รวม

จานวน (คน)
89
7
998
81
102
19
33
14
43
33
1,419
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 7

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ที่
ตาแหน่ง
กรอบอัตรากาลัง จานวนที่มีอยู่ - ขาด/+ เกิน
1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
1
2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
1
-2
3 ศึกษานิเทศก์
14
12
-2
4 บุคลากรทางการศึกษา
46
19
-27
5 ลูกจ้างประจา
4
4
6 ลูกจ้างชั่วคราว
18
18
7 ยาม
2
2
8 พนักงานทาความสะอาด
1
1
รวม
89
58
-31
ที่มา : กลุม่ บริหารงานบุคคล

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2560 และ 2561
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2560
2561
ผลต่าง
1. ด้านภาษา
47.17
43.85
-3.32
2. ด้านคานวณ
33.23
34.40
+1.17
3. ด้านเหตุผล
48.32
41.50
-6.82
รวมทั้ง 3 ด้าน
42.90
39.92
-2.99
ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ป.6
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2560
2561
ผลต่าง
2560
2561
ผลต่าง
1. ภาษาไทย
41.37
50.22
+8.85
41.85
46.03
+4.18
2. คณิตศาสตร์
32.38
31.53
-0.85
20.51
23.72
+3.21
3. วิทยาศาสตร์
36.28
36.65
+0.37
29.10
32.46
+3.36
4. ภาษาอังกฤษ
28.93
30.52
+1.59
26.84
25.27
-1.57
รวม
34.74
37.23
+2.49
29.57
31.87
+2.30
ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลต่าง
ด้านการประเมิน
2560
2561
1. อ่านออกเสียง
71.48
61.74
-9.74
2. อ่านรู้เรื่อง
70.35
66.17
-4.18
รวมเฉลี่ย
72.52
63.96
-8.56

ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 11 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2562
อาเภอ
โรงเรียน
นักเรียน
นากลาง
18
1,165
สุวรรณคูหา
16
1,263
นาวัง
10
555
รวม
44
2,983

ห้องเรียน
143
130
77
350

ครูและบุคลากร
156
146
65
367

ทีม่ า : ข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน

ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียนร้อยละ 71.43 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีขึ้นไปจากผลการ
ประเมินผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ ปีการศึกษา
2560 -2561 ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ผลการพัฒนาลดลง ร้อยละ 2.99
3. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในภาพรวมผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. ครูบางส่วนยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)
3. ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาปฏิบั ติห น้า ที่ต ามมาตรฐานการกาหนด ตาแหน่ง และที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและทุกภาคส่วน
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2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
3. สั ง คมมีการเจริ ญ ทางด้า นวัตถุ และการเจริ ญเติบโตทางด้ านเทคโนโลยี วัฒ นธรรม ทาให้ เกิ ด
พฤติ กรรมบริ โ ภคนิ ย ม มี ค่า นิ ย มที่ ไม่ พึง ประสงค์ ท าให้ นั กเรีย นอยู่ใ นภาวะสุ่ มเสี่ ย งต่ อการติด ยาเสพติ ด
อบายมุข และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายประเทศไทยในอนาคต ปี 2580
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่ างต่อเนื่ อง สั งคมเป็ น ธรรมฐานทรั พยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศั กยภาพของประเทศไทยใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบาบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)
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3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลงเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspiration)
2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspiration)
เป้าหมายของการจัดการศึกษากาหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง(Access)
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity)
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality)
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย(Efficiency)
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง(Relevancy)
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ในคาแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพเพื่อสร้างคนไทยที่ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพื่อ
ส่ งต่อการพั ฒ นาเด็ กไทยให้ มีคุณภาพสู่ การพั ฒ นาในระยะถัดไปบนฐานการให้ ความช่ ว ยเหลื อที่คานึงถึ ง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรม
เลี้ย งดู การส่งเสริม พัฒนาการเด็ กปฐมวัยผ่ านการให้ บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดั บ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
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ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนา
ครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากาลังคน
ทีม่ ีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ต้ อ งครอบคลุ ม การพั ฒ นาก าลั ง คนที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมแล้ ว ก าลั ง คนที่ ก าลั ง จะเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมและ
เตรียมการสาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อรองรั บอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้ง
เร่ ง รั ด และขยายผลระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พการยกระดั บฝี มือ แรงงานในกลุ่ ม อุต สาหกรรมที่มี ศัก ยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้น นาในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพื่อ
กลับมาเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่ง
จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ ให้ กั บ ประเทศโดยในระยะแรกให้
ความสาคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกันหรือ
ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจะ
ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนโดยมุ่ งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิ งสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้าสร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชี วิตผู้สูงวัยควบคู่
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ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็ น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ
วงจรทั้งระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิ ศของประเทศ
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจกาหนดวาระการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการเป็ น หุ้ น ส่ ว นของทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคการศึ ก ษาชุ ม ชนและ
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็งรวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุ กระดับในเวท ีการค้าโลกส่งเสริ มกระบวนการการทางานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการ
ทางานกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิ บัติจริงในภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้ นต่าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรี ยนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์โ ดยการเชื่ อมโยงหรื อส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวั ยตลอดจนพัฒนาแหล่ งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็ กด้อยโอกาสและกลุ่ มเด็ กนอกระบบ
การศึกษาปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลั กษณะพื้นที่ของ
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สถานศึกษาจัดระบบโรงเรียน พี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรี ยนขนาด
เล็ กเพื่อยกระดับ คุ ณภาพการศึกษาและการส่ งเสริมให้ ภ าคเอกชนชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
ออกแบบการศึกษาในพืน้ ที่สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดย
มีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรี ยนที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่
มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชี พการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจั ดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกั บการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิ ดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พื้นที่และชุมชนเป็นหลักพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือ ทางานไปพร้อม
กันหรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวั ยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทัง้ ในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบลส่งเสริมการ
พัฒ นาหลั กสูตรออนไลน์ ของสถาบั น การศึกษาต่างๆเพื่อแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ ส าธารณะ
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่ อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
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ไชเบอร์ และสามารถใช้ เทคโนโลยี เ ป็ น เครื่อ งมื อในการกระจายข้ อมูล ข่า วสารที่ถู กต้ อง การสร้า งความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
ในคาแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพเพื่อสร้างคนไทยที่ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพื่อ
ส่ งต่อการพั ฒ นาเด็ กไทยให้ มีคุณภาพสู่ การพั ฒ นาในระยะถัดไปบนฐานการให้ ความช่ ว ยเหลื อที่คานึงถึ ง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรม
เลี้ ย งดูการส่ งเสริม พัฒ นาการเด็ กปฐมวัย ผ่ านการให้ บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดั บ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนา
ครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากาลังคน
ทีม่ ีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ต้ อ งครอบคลุ ม การพั ฒ นาก าลั ง คนที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมแล้ ว ก าลั ง คนที่ ก าลั ง จะเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมและ
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เตรียมการสาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อรองรั บอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้ง
เร่ ง รั ด และขยายผลระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พการยกระดั บฝี มือ แรงงานในกลุ่ ม อุต สาหกรรมที่มี ศัก ยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูงสนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นนาในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพื่อกลับมาเป็ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่งจะช่ว ย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวั ตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับ
การดึ ง ดู ด นั ก วิ จั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศมาร่ ว มวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ชั้ นแนวหน้ า ในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทัง้ มีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกันหรือร่วมกับ
เครือข่ายอื่นๆเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนโดยมุ่ งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิ งสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้าสร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชี วิตผู้สูงวัยควบคู่
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็ น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ
วงจรทั้งระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิ ศของประเทศ
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจกาหนดวาระการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการเป็ น หุ้ น ส่ ว นของทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคการศึ ก ษาชุ ม ชนและ
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็งรวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวท ีการค้าโลกส่งเสริ มกระบวนการการทางานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการ
ทางานกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิ บัติจริงในภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 17

การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้ นต่าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรี ยนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์โ ดยการเชื่ อมโยงหรื อส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวั ยตลอดจนพัฒนาแหล่ งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็ กด้อยโอกาสและกลุ่ มเด็ กนอกระบบ
การศึกษาปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลั กษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษาจัดระบบโรงเรียน พี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรี ยนขนาด
เล็ กเพื่อยกระดับ คุ ณภาพการศึกษาและการส่ งเสริมให้ ภ าคเอกชนชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
ออกแบบการศึกษาในพืน้ ที่สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดย
มีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรี ยนที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่
มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชี พการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจั ดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกั บการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิ ดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริ มให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
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ตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และ
ชุมชนเป็นหลักพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิ
ตของวิชาเรียนเพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือ ทางานไปพร้อมกันหรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวั ยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้ง
ในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบลส่งเสริมการ
พัฒ นาหลั กสูตรออนไลน์ ของสถาบั น การศึกษาต่างๆเพื่อแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ ส าธารณะ
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่ อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
ไชเบอร์ และสามารถใช้ เทคโนโลยี เ ป็ น เครื่อ งมื อในการกระจายข้ อมูล ข่า วสารที่ถู กต้ อง การสร้า งความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ
พลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิ
2. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 19

ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง หรือสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ
มีงานทา
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีห ลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
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ความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุ ข เศรษฐกิจ พั ฒนาอย่ า งต่ อเนื่อ ง สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรั พยากรธรรมชาติ ยั่ง ยื น ”ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จึ งได้กาหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรู ปประเทศด้ านการศึกษา แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
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จากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรี ยนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้ เรีย นทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ านเมือง มีหลั กคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่ น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สู ง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริ ต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
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4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนว
ทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
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ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกั บ ภัย คุก คามที่มี ผ ลกระทบต่อ ความมั่ นคง ภั ยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชี วิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับคาปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่
21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล(Digital
Literacy)เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพั ฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
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2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้ านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจมีทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้ านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภ าค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
1.5 กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. สถานศึกษา
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล(Digital
Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลั กษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รูและบุค ลากรทางการศึกษา ได้รั บการพั ฒ นาเพื่อ ปรั บเปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนา
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ พัฒนา
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกากับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
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ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 29

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อานวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจั ดกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
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(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
เป็นไปตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรีย น มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะ ที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 34

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธี ก ารเรี ย นรู้ ข องตนเอง ตามความต้ อ งการ และความถนั ด ของผู้ เ รี ยนสามารถสร้ า งสั ง คมฐานความรู้
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ แบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
( 3 ) จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดาเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอน
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดย
มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
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(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อานวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทา
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 37

พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(10)สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ
(15) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
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2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
บทนา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้น การสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็ จจริง โดย
ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษา จั ด หา
ทุน การศึก ษาเพิ่มเติมเพื่ อช่ว ยเหลื อผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา จั ดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการ
จั ด การศึก ษาส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่มี ค วามต้อ งการจาเป็น พิเ ศษ และจั ดสรรงบประมาณเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจาเป็น ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
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2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
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(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอเป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึก ษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย สื่ อ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
และมีความปลอดภัยสูง
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
ส าหรั บ ครู อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(Distance Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้ นส่ วนความร่ว มมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้ างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
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3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่ วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
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8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล การลดก๊ า ซที่ มี ผ ลต่ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกระจก เช่ น
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ในรู ปแบบการเปรี ย บเทียบและการลดการปล่ อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ใน
6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมีสู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาให้นักเรีย น โรงเรีย นได้ศึกษา เรียนรู้จ ากแหล่ง เรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนา
นโยบายด้า นการปรั บ สมดุ ล และพัฒ นาระบบบริห ารจั ด การศึก ษา เป็ นนโยบายจุ ด เน้ น ที่ส าคั ญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริห ารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่ ว ยงานส านั ก งานเป็ น หน่ ว ยงานที่มี ห น้ าที่ ส นั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติด ตาม เพื่ อ ให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมา ภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึ กษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และส านัก งานส่ ว นกลาง ได้ รับ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น
หน่ว ยงานที่มีความทัน สมัย ยืดหยุ่ น คล่ องตัว สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็ นหน่ วยงานที่มีหน้ าที่สนั บ สนุน ส่ งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ ส ถานศึ กษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่ว ยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุ กแห่ ง และหน่ ว ยงานในสั ง กัด มีระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศวิ ช าการ ผู้ เรี ยน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึก ษาทุก แห่ ง มีข้ อมู ล ผู้ เ รีย นรายบุ คคลที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ ข้อ มูล ต่ าง ๆ น าไปสู่ ก าร
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัด การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการบริห ารงาน
บุค คล และด้า นการบริห ารงานทั่ว ไป โดยดาเนิน การเป็น รายสถานศึก ษาหรือ กลุ ่ม สถานศึก ษาอาจ
ดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิ เ คราะห์ หลั ก เกณฑ์ รู ป แบบ หน้ า ที่ อ านาจ และโครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลของสถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม
สถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คานึงถึง
หลัก ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่ เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต
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(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนิ นการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับสานักงานส่วนกลาง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ทั น สมั ย มี ห น้ า ที่ สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
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(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ (7)
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูป การคลัง ด้า นการศึก ษา เพื่อ เพิ่ม คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพการจัด การศึก ษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้ อง ลดความ
ซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล กั บ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน
ระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS ศึกษา
วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามา
วิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒ นาอาชีพในตลอดช่ว งชีวิต เป็น
ฐานข้อ มูล การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ข องประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 51

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
เป้าหมายสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางตัวชี้วัดความสาเร็จ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระ
ราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้ง
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
พื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้น เขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
ที
พื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่ มมั่นคง มัง่ คั่ง

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูร
ณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง
4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
5.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

6.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
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แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม

1.ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่น
2.ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความมั่นในในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

3.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุก
ระดับ ให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนสิ ัยการ
อ่าน

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จาเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
5.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผลที่มคี ุณภาพและ
มาตรฐาน
6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การ
อ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียน
คล่อง
8.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
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2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

9.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มี
จานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
11.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน 12.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ศตวรรษที่ 21
สาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
13.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อ
14.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต
การเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากลาย
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแห่ง
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
เรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ 15.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
หลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่ 16.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พกิ าร
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการผูด้ ้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถพิเศษ) และผูม้ ีความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 54

กลยุทธ์

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจยั และนา
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

แนวทาง
เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่ งและ
เป็นรูปธรรม
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme foe International
Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering
and Mathematics Education : STEM
Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้น
เรียน

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
แนวทาง
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพทั้ง
ระบบเชื่อมโยงกับการเสื่อมวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online
(Teachers and Educational
Personnels Enhancement Based on

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
17.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
18.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ
20.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

21.ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนา
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบทีหลากหลาย
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Mission and Functional Areas as
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community :
PLC) การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ มีปริทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องในการกาหนด การกาหนดแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง
การประเมิน และการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกาลังใจในการทางาน

3.ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งคั้งตรงความต้องการของ
สถานศึกษา
4.ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย
5.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุม้ ครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
2.ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
คุ้มครองนักเรียน
6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับ
เด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรา
ษฏร เช่น เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กพลัดถิ่น
เด็กต่างด้าว เด็กไทยทีไ่ ม่มเี ลขประจาตัว
ประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 8.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
พื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนา
การศึกษาอย่างทั่วถึง
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคในโลยี
สารสนเทศ(Distance learning
information technology : DLIT)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV)

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แห
ลงเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกรับมี
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
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แนวทาง
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง
ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ขึ้นไป

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนา
แผนไปสู่การปฏิบัติการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีตจิ ิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิทกฤต
ทางการศึกษา(ICU) โรงเรียนประชารัฐ
(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์

3. ร้อยละ 100 ของห่วยงานทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา
4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่

5.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
6.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์
คณะบุคคลและบุคลากรที่มผี ลงานเชิง
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2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

คณะบุคคลที่มผี ลงานเชิงประจักษ์
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Areabase Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอานาจ
“CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสานักงาน
ศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพกาดรศึกษารูปแบบเครือข่าย
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วย
พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ประจักษ์
1.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง

2.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
แผนบูรณาการจัดการศึกษา

3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป

4.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชรัฐ
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง 2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การศึกษาให้คัดเลือกผูเ้ รียนเข้าศึกษา
การประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือ
ต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับจัดการศึกษา (SWOT Analysis)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ล าภู เขต 2 ได้ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ครอบคลุม
ด้านการบริ หารจัดการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
คุณภาพผู้เรียนการ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities)

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats)

1.ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐที่มี
คุณภาพ มีความพึงพอใจเนื่องจากมีการบริการที่ดี รวดเร็ว ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี
2. สพป. มีสถานศึกษาในสังกัดจานวนมากกระจายอยู่ทุกตาบล
เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้สามารถบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมครอบคลุมพื้นที่ มีสถานศึกษาต้นแบบ
ตามโครงการที่ผา่ นการประเมินรับรอง
3. รัฐบาล กาหนดนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกฎ
ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
4. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วนาเทคนิคการบริหาร
เป็นกลุ่มเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ช่วยเหลือกัน
ส่งผลให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณและระดมทรัพยากร
ด้านการจัดการศึกษา แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทาให้การจัดการ
ศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
6. ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความสาคัญด้านการศึกษา
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชน
7. โครงสร้างด้านจานวนประชากรมีแนวโน้มลดลง ครอบครัว
เป็นครอบครัวขนาดเล็กสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง
สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ
8. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้การ
ขยายแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทาให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมี

1. ผู้ปกครองบางส่วนนิยมส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง
ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีสื่อยั่วยุ ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน
2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติกาหนดให้ เอกชนและท้องถิ่น มีสิทธิ์จัด
การศึกษา โรงเรียนเอกชนมีบริการเชิงรุกในการให้บริการแก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนในด้านการศึกษา
3. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมส่งผลต่อการขาด
ปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสอย่างเพียงพอรวมถึงท้องถิ่นบาง
แห่งก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน นโยบายด้านการเมืองขาดความ
ต่อเนื่อง
4. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนมีแนวโน้มลดลงและ
มีครูไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อความรูส้ ึกของชุมชนและเกิดข้อ
ขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครอง ที่ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง นโยบาย
ด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง
5. องค์กรส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีรายได้น้อย และขาดการประสานงาน
ที่ดี ทาให้การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นไม่ได้รับการสนับ
สนุนเท่าที่ควร
6.ค่าครองชีพสูงส่งผลต่อการดารงชีวิตของคนในพื้นที่ และการอพยพ
ย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ เด็กต้องอาศัยอยู่กบั ปู่ย่า ตายาย
หรืออยู่เพียงลาพังซึ่งมีความเสีย่ งในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก
8.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนา
และมีข้อจากัดในการใช้จ่าย
9.แนวโน้มประชากรลดลง ส่งผลให้จานวนประชากรวัยเรียนลดลง
โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีเพิ่มขึ้น
10.สังคมมีการเจริญทางด้านวัตถุ และการเจริญเติบโตทางด้านเทคโน
โลยีวัฒนธรรมที่มาจากต่างชาติทาให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม ทาให้มี
ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียน อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพ
ติด อบายมุข และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
11.สื่อ เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมทาให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
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ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities)

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats)

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
9. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ สพป. และ
สถานศึกษาสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การจัดการเรียนการสอน เป็นสื่อ เรียนรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
10. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการศึกษาส่งผลให้
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น
11. สถานศึกษามีครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
12. ภูมิปญ
ั ญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
ส่งผลให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย
13. เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทนั สมัย ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14 ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความสาคัญด้านการศึกษา ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อการศึกษามากขึ้น
15 จังหวัดหนองบัวลาภูให้ความสาคัญด้านการศึกษา ส่งผลให้
เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน

การบริโภคสื่อทีไ่ ม่เหมาะสม
12.ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนยากจน ส่งผลให้สนับสนุนด้านการ
จัดการศึกษาไม่เต็มที่
13.สถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ประชาชนส่วนหนึ่งมีการย้าย
ถิ่นฐานไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุน่
ผู้เรียนไม่ได้รับการดูและเท่าที่ควร เกิดปัญหาเด็กออกกลางคัน
14.สังคมในปัจจุบันมีค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยมมากขึ้น ส่งผลให้
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ผเู้ รียน สร้างนิสัยฟุ่มเฟือย
15.เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ผู้เรียนขาดวิจารณญาณในการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม
16.การเปลี่ยนแผลงทางการเมืองบ่อยส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษา
ที่ไม่ต่อเนื่องา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths)
1. สพป.และสถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานและ
กาหนดบทบาทหน้าที่ มอบหมายบุคลากรทุกระดับ ตามความ
สามารถและสมรรถนะของตาแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับ
ระเบียบที่กาหนด
3. สพป.และสถานศึกษากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและมีการถ่ายทอด
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมเนื่องจากใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. สพป. และสถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอด
คล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และบริบทของ สพฐ. สพป.
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สพป. และสถานศึกษามีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน(Weaknesses)
1. สพป.ไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ครบ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบ
ที่กาหนดโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานต้นสังกัดกับสถาน
ศึกษาไม่สอดคล้องกันและไม่สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานของเขต
พื้นที่การศึกษาเนื่องจากบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง
3. บุคลากรในสานักงานเขตฯ และสถานศึกษาไม่ครบตามกรอบที่
ก.ค.ศ. กาหนด บุคลากรในสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เพียงพอ
และตรงตามความต้องการ
4. บุคลากรบางคนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ตามมาตรฐานที่
กาหนดขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านICTและด้านการก่อสร้าง
เนื่องจาก ไม่มีกรอบอัตรากาลังเฉพาะ เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถ
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โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
7. สพป. และสถานศึกษามีระบบการบริหารด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชี และพัสดุอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
8. สพป.และสถานศึกษามีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องจากดาเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด สพป. และสถานศึกษามีระบบการพัฒนา
บุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเอง
เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น และระยะยาว เน้นการ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับ จัดทาแผนพัฒนา
ตนเอง
9. สพป.และสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน สพป.และติดต่อ
สื่อสารกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอ
ด้าน Hardware และ Software
10. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าทีต่ ามภารกิจทีไ่ ด้
รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่ง ตามหลักธรรมาภิบาล
13. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบ
บริหารจัดการที่เหมาะสมในการบริหารงานบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
14. บุคลากรใน สพป. และสถานศึกษาจัดการภารกิจทีไ่ ด้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฏหมาย
กาหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบริหารบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. ผู้เรียนส่วนใหญ่มสี ุขภาพอนามัยในระดับดีเนื่องจากมีโครง
การอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เนื่องจากได้รบั การส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
19. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา

วิเคราะห์งานได้ชัดเจนคลุมเครือทางานไม่สร้างสรรค์รอคาสั่ง
อย่างเดียว
5. หน่วยงานทางการศึกษาไม่เป็นเอกภาพด้านการบริหารจัดการ
6. หน่วยงานทางการศึกษาขาดแคลนครู
7. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้พิการ ไม่ได้รับการพัฒนา
ตรงตามประเภท ครูและบุคลากรยังขาดความรู้และทักษะใน
การคัดกรองผู้เรียนและผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่ยอมรับในความบก
พร่องของเด็ก
8. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นน้อยกว่า
เป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐาน
ผู้เรียนยังไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา ขาดแรงจูงใจ
9. สัดส่วนการเรียนต่อของนักเรียนระหว่าง สายสามัญ : สายอาชีพ
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด เนื่องจากค่านิยมของผู้
ปกครองและผู้เรียน สถานศึกษาสายอาชีพยังอยู่ห่างไกล ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (NT, O-net ,า
V-net ,N-net) ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา
11. นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น ป.1 - 3 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
นักเรียนชั้น ป.4 - 6 ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และสื่อสารได้ไม่
ครบทุกคนเนื่องจากความขาดการเอาใจใส่จากผูเ้ กี่ยวข้อง
12. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
13. โรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากที่จะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพ
14.ครูไม่สามารถปฏิบัติงานสอนได้เต็มเวลาเนื่องจาก มีภาระงาน
หลายอย่าง เช่น ธุรการ การเงิน
15. ผู้เรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16. ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคมหนีเรียน ติดเกม
เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนยังขาดความเข้มแข็ง
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน(Weaknesses)

ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีแนวโน้ม มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
22.ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและมีแนวโน้ม มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
26.หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากมีการบริหารงานโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 | 64

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการกากับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวิติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
1. ปลูกฝัง และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสามนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
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1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
1. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
6. ส่งเสริมทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
10. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข้ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา(Science Technology
Engineering andMathematics Education:STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
1. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยาฐานะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
แผนอัตรากาลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพ และเสมอภาค
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร
เช่นเด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
:DLIT) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาทุกระดับ
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3. พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและ
การนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษาที่สร้างจิตสานึกสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่สร้างจิตสานึกความตระหนักและพฤติกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
7.ส่งเสริมการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติการกากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม กากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิตัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้
4.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
6.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1.เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2.ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ถึง
ประสงค์

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565 กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีการบูรณาการ ศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกผังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวธิ ีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และความเป็น

100

100

100

สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการ”
ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการน้อมนา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.โครงการปลูกฝังวิถีประชาต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

งบประมาณ
2562
2563

2564

2565

รวม

100,00 100,00 100,00 400,00
0
0
0
0

100,00 100,00 100,00 400,00
0
0
0
0

3.โครงการเทิดทูนสถาบันผ่าน
หลักสูตร
100,00 100,00 100,00 400,00
0
0
0
0
4.ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ

5.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
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260,00 260,00 260,00 1,040,
0
0
0
000

ผู้รับ
ผิดชอบ

พลเมือง
2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่

เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่(ภัย
จากไซเบอร์)
100,00 100,00 100,00 400,00
0
0
0
0

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
6.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
7.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมดาเนินการตามอัตลักษณ์
29 ประการ
-กิจกรรมอบรมครู/นักเรียนเรื่อง
กลักชาวพุทธ
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2562

งบประมาณ
2563 2564 2565
รวม
150,000 150,000 150,000 600,000
150,000 150,000 150,000 600,000

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ผู้เรียนก่อน

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

กลยุทธ์

2562 2563 2564 2565

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ประถมศึกษา
มีพัฒนาการเหมาะสม

นาหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่

สถานศึกษา
- การศึกษาปฐมวัย

ตามวัย

พื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การ

เหมาะสม

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนทุกคน
มีคุณภาพตาม

ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจาเป็นและ

สู่มาตรฐานสากล

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน

100

100

100

80

85

90

2. โครงการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิต

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา

ประจาวัน
3. โครงการพัฒนาการใช้ภาษา

85

90

จัดการเรียน การสอนภาษา

2562

2563

2564

2565

รวม

400,000

400000

400000

1200000

100,000

200000

200000

600000

300,000

300000

300000

900000

200,000

200000

200000

600000

- นิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสูตรในสถานศึกษา

เกณฑ์การประเมินความสามารถ
80

งบประมาณ

อาเซียน (อย่างน้อย 1 ภาษา)

อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบการวัดและประเมินผลที่มี

100

100

100

4. โครงการพัฒนาการวัดและ
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ผู้รับ
ผิด
ชอบ

คุณภาพและมาตรฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการ

100

100

100
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ

5. โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับก่อน

200,000

200000

200000

600000

300000

300000

300000

900000

500000

500000

500000

1500000

ประถมศึกษา

สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

100

100

100

ทักษะ การอ่านการเขียนผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย

6. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่าน

- อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน

ออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่าน

คล่อง
- ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คล่อง เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

100

100

100

55

60

65

จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

(NT) ด้านภาษาด้านคานวณ
และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่

55

60

65

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่ม
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สาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผา่ นมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี

75

ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด

80

85

8. โครงการพัฒนาทักษะการคิด

แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

และการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิ ริง

ปฏิบัติจริง (Active Learning)

(Active Learning)

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100000

100000

100000

300000

100000

100000

100000

300000

100000

100000

100000

300000

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี

9. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

100

100

100

10. โครงการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็กพิเศษ

เหมาะสม
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16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

11. โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มี
100

เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

100

100

ความสามารถพิเศษ

12. โครงการส่งเสริมการจัด

200000

200000

200000

600000

100000

100000

100000

300000

100000

100000

100000

300000

200000

200000

200000

600000

เหมาะสม
17. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

100

100

100

55

60

65

กิจกรรมแนะแนวสู่อาชีพ

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for
International Student
Assessment) สูงขึ้น

3. สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

13. โครงการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการPISA (Programme for
International Student

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

Assessment)

ผูเ้ รียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะ

100

100

100

เต็มศึกษา (STEM Education)
100

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุก

100

100

14. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
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ระดับมีผลงานวิจัยและนา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

85

22. ร้อยละ 100 ของครูและ

90

100

บุคลากรทาง การศึกษา มีวจิ ัย
ในชั้นเรียน และนาผลการวิจยั ไป

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและ
ผลการวิจยั ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด

15. โครงการส่งเสริมการทาวิจยั

การศึกษา

และนาผลการวิจยั
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

ใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล

100

100

100
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200000

200000

200000

600000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามสาย
งานมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
3.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากาลังใน
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรง
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา
4.ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมิน
และการพัฒนาครูผู้ช่วย
5.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565
95

100

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม
ในรูปแบบที่หลากหลาย
2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย
2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังครู
ในสถานศึกษา
4.โครงการนิเทศติดตามระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5.โครงการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
บุคลากรทางการศึกษา
6.โครงการยกระดับคุณภาพครู
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
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2562

งบประมาณ
2563 2564 2565

รวม

50,000 50,000 50,000 200,000

250,000 250,000 250,000 1,000,000

20,000 20,000 20,000 80,000
100,000 100,000 100,000 400,000
300,000 300,000 300,000 1,200,000
400,000 400,000 400,000 1,600,000

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มโอกาส
การเข้าถึง
การศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
วัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
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100 100 ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ
เสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม

2562

1. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการ
รับนักเรียน
- อบรม พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร
ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-พัฒนาบุคลากร เครือข่ายของระบบ

งบประมาณ
2563
2564
2565
รวม
300000 300000 300000 1200000

200000 200000 200000 8000000

ดูแลนักเรียน-ประเมินสถานศึกษาเพื่อ
มอบโล่รางวัล

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

3. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม
-กีฬาต้านยาเสพติดเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การประกวดโรงเรียนคุณธรรม
สถานศึกษาสีขาว สถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
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-

300000 300000 300000 1200000

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
2 . ลดความ
วัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
เหลื่อมล้า
การเข้ารับบริการทางการศึกษา
ทางการศึกษา อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมศักยภาพ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
2562

100 100 ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส ศักยภาพเด็กพิเศษ
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่นเด็กไร้
สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว
เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจาตัวประชาชน

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

-
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งบประมาณ
2563
2564
2565
รวม
100000 100000 100000 400000

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1.ผู้เรียนทุกคนมี
จิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม
จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแหล่งเรียนรู้
และจัดทาสื่อที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม
และการนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้าง
สานึกรักษ์ส่งแวดล้อมทุกระดับ
2.ร้อยละของจานวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
3.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต
4.ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.จานวนของสถานศึกษาที่ขอ
สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6.จานวนสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
กลยุทธ์
2562 2563 2564 2565
85
90 100 1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต
85

90

100

85

90

100

85

90

100

100

100

100

85

90

100

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี
-กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
-กิจกรรมอบรมครูเรื่องสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร
-อบรมเชิงปฏิบัติจัดทาหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมZero west
3.โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
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2562

งบประมาณ
ผู้รับ
ผิดชอบ
2563 2564 2565
รวม
150,000 150,000 150,000 600,000

150,000 150,000 150,000 600,000

150,000 150,000 150,000 600,000

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
7.จานวนสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมและนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565

85

90

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2562

งบประมาณ
2563 2564 2565

2562

งบประมาณ
2563 2564 2565

รวม

ผู้รับ
ผิดชอบ

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดที่
มีประสิทธิภาพมีการกากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.ร้อยละของสถานศึกษาจัดทา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565
100

100

85

100

100

90

100

100

100

กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายใน
-พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนด้านตรวจสอบภายใน
-การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน สพป.นภ.2
-พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.การจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
3.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
4.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
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รวม

50,000 50,000 50,000 200,000
150,000 150,000 150,000 600,000
30,000 30,000 30,000 120,000
50,000 50,000 50,000 200,000

30,000 30,000 30,000 120,000
80,000 80,000 80,000 320,000
200,000 200,000 200,000 800,000

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิตัล
เพื่อการจัดการศึกษา
4.รัอยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
5.ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
ดีมากขึ้นไป

2.สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
3.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565

85

80

90

90

กลยุทธ์

100

100

ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

80

90

100

2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม

ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจสร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น

80

90

100

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม

2562

งบประมาณ
2563 2564 2565

รวม

5.การพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ
6.การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
8.การจัดตั้งและบริหารงบประมาณ
12.จัดทาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา
9.การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานประจาปี
10.กากับ ติดตามการบริหารจัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
11.การติดตาม ประเมินผลตาม
มาตรฐานเขต
12.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
13.ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก

300,000 300,000 300,000 1,200,000

14.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
15.พัฒนาประสิทธิภาพงานบริหาร
จัดการสานักงานเขต

50,000 50,000 50,000 200,000
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100,000 100,000 100,000 400,000
100,000 100,000 100,000 400,000
50,000 50,000 50,000 200,000
100,000 100,000 100,000 400,000
50,000 50,000 50,000 200,000
170,000 170,000 170,000 680,000
100,000 100,000 100,000 400,000
200,000 200,000 200,000 800,000
300,000 300,000 300,000 1,200,000

300,000 300,000 300,000 1,200,000

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)
2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2562

งบประมาณ
2563 2564 2565

รวม

พื้นฐานตลอดจนการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม
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9,040,000 9,040,000 9,040,000 36,160,000

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) จัดทาขึ้น
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 โดยมุ่งเน้นเรื่องโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้การยอมรับและ
พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ได้กาหนดกลยุทธ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ด้านการศึกษา และแผนงาน/โครงการ ที่จะ
ดาเนินการในระยะ 4 ปีข้างหน้า เพื่อบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการทางการศึกษา
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้
กาหนดกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้เพื่อจัดทารายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
2. ทบทวน/ปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานตาม
ภารกิจโดยแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และกาหนดงบประมาณ
4. ควบคุมกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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