
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

หนองบัวล ำภู เขต 2 

Nongbualamphu Primary Education Service 

Area Office 2 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ข 

 

ค าน า 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (แผนระยะ 3 ปี) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามภารกิจงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดโดยเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะส่งผงให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เจริญก้าวหน้าสืบไป  

 
 
 
 
 
 

         กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ข 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
ข้อมูลทั่วไป 1 
การบริหารงานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
การบริหารงานระดับโรงเรียน 5 
ข้อมูลด้านการศึกษา 5 
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 9 
ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 10 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 10 
นโยบายด้านการศึกษาและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 11 
นโยบายส านักงานกรรมการการศึกษา 18 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 56 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 60 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

61 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 65 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

66 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 68 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 69 
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 71 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  ต าบลนากลาง        
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  39170 
 โทรศัพท์     0-4235-9564-7    โทรสาร       0-4235-9563 
 Website     www.nb2.go.th facebook    สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  
 

อาณาเขต  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นที่บริการและโรงเรียนในสังกัด 

ข้อมูลทั่วไป 

 

http://www.nb2.go.th/
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน  

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน  9  กลุ่ม / 1 หน่วย  ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือรองรับ 

การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็น  12  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
1 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1 6 1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
   2 บ้านหนองแสง 
   3 บ้านยางชุม 
   4 บ้านหนองแวงค า 
   5 บ้านนาสมใจ 
   6 บ้านขอบเหล็ก 

2 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2 9 1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 
   2 นครชัยประชาสรรค์ 
   3 บ้านหนองบัวค าแสน 
   4 กุดแห่วิทยา 
   5 บ้านป่าแดงงาม 
   6 บ้านสนามชัย 
   7 บ้านหนองเอ่ียน 

การบริหารงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

การบริหารงานระดับโรงเรียน 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   8 บ้านหนองด่าน 
   9 บ้านโป่งแคศรีถาวร 
3 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3 10 1 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
   2 บ้านท่าอุทัย 
   3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
   4 บ้านหนองด้วงวังประทุม 
   5 บ้านโนนเมือง 
   6 บ้านภูพระโนนผักหวาน 

   7 บ้านโนนม่วง 
   8 บ้านโนนไหมโนนศิลา 
   9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
   10 ซ าขอนแก่นวิทย์ 
4 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 8 1 บ้านฝั่งแดง 
   2 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 
   3 บ้านก่าน 
   4 บ้านโนนตาล 
   5 บ้านนาหนองทุ่ม 
   6 บ้านซ าเสี้ยว 
   7 บ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา 
   8 บ้านโนนงาม 
5 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5 9 1 บ้านกุดดินจี่ 
   2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 
   3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
   4 บ้านอาบช้าง 
   5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
   6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
   7 ห้วยหานประชาสรรค์ 
   8 ดงสวรรค์วิทยา 
   9 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
6 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 1 9 1 อนุบาลสุวรรณคูหา 
   2 บ้านโนนสมบูรณ์ 
   3 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
   4 นาโกทรายทองวิทยาคม 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   5 บ้านหนองเหลืองขามนคร 
   6 บ้านกุดผึ้ง 
   7 ยูงทองวิทยา 
   8 บ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย 
   9 บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 
7 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 9 1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
   2 บ้านนาด่าน 
   3 บ้านกุดฮู 
   4 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนวิทยา 
   5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
   6 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
   7 บ้านวิจิตรพัฒนา 
   8 บ้านโนนส าราญ 
   9 โนนงามวิทยา 
8 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 3 11 1 บ้านโคกทุ่งน้อย 
   2 โนนปอแดงวิทยา 
   3 บ้านนาโมง 
   4 บ้านต้อง 
   5 บ้านโนนมะคา่พรมนุสรณ์ 
   6 โนนอุดมศึกษา 
   7 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
   8 บ้านบุญทัน 
   9 บ้านคลองเจริญ 
   10 บ้านโคกนกสาริกา 
   11 บ้านต่างแคน 
9 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 4 8 1 บ้านผาซ่อนโชคชัย 
   2 บ้านดงมะไฟ 
   3 บ้านนาไร่ 
   4 บ้านวังหินซา 
   5 บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
   6 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
   7 บ้านนาสี 
   8 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา สาขาซ าภูทอง 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
10 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1 9 1 บ้านนากลาง 
   2 เทพคีรีพิทยาคม 
   3 บ้านโคกนาเหล่า 
   4 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 
   5 บ้านนาสมนึก 
   6 ชุมชนโปร่งวังม่วง 
   7 บ้านโคกกะทอ 
   8 บ้านภูเขาวง 
   9 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 

11 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2 7 1 บ้านไทยนิยม 
   2 บ้านผาวัง 
   3 บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
   4 บ้านวังส าราญ 
   5 บ้านนาสุรินทร์ 
   6 บ้านโคกสง่า 
   7 บ้านนาเจริญ 

12 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3 8 1 บ้านโคกหนองบัว 
   2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
   3 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
   4 บ้านหนองค้อ 
   5 บ้านนาแก 
   6 บ้านนาส้มโฮง 
   7 บ้านนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
   8 บ้านผาเวียง 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกรายอ าเภอ 
ที ่ อ าเภอ จ านวน(โรง) 
1 นากลาง 42 
2 สุวรรณคูหา 37 
3 นาวัง 24 
 รวมทั้งสิ้น 103 

      ที่มา : ข้อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร     

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน  (โรง) 
ประถมศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 70 
ขยายโอกาส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
               ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (โรง) 
ขนาดที่ 1 น้อยกว่า 20 คน 1 

21-40 คน 10 
41-60 คน 6 
61-80 คน 10 
81-100 คน 11 
101-120 คน 6 

รวมขนาดที่ 1 44 
ขนาดที่ 2 121-200 คน 32 
ขนาดที่ 3 201-300 คน 14 
ขนาดที่ 4 301-499 คน 10 
ขนาดที่ 5 500-1,499 คน 3 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
               ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   

 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อนุบาล 1   72 67 139 
อนุบาล 2 812 748 1,560 
อนุบาล 3 810 809 1,619 

รวมก่อนประถมฯ 1,694 1,624 3,318 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,026 971 1,997 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,019 959 1,978 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,001 905 1,906 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,000 937 1,937 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,031 1,001 2,032 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,058 1,017 2,075 

รวมประถมฯ 6,135 5,790 11,925 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 464 387 851 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 406 390 796 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 364 381 745 

รวมมัธยมฯ 1,234 1,158 2,392 
รวมทั้งสิ้น 9,063 8,572 17,635 

           ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 89 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 7 
3 ครูผู้สอน 998 
4 พนักงานราชการ 81 
5 กลุ่มลูกจ้าง      -  ธุรการโรงเรียน 102 
                     -  ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 19 
                    -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 33 
                    -  ครูวิกฤต 14 
                    -  นักการภารโรง 43 
6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) 33 

รวม 1,419 
                                                                                                              ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2   

ที ่ ต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง จ านวนที่มีอยู่ - ขาด/+ เกิน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 1 -2 
3 ศึกษานิเทศก์ 14 12 -2 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 19 -27 
5 ลูกจ้างประจ า 4 4 - 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 18 18 - 
7 ยาม 2 2 - 
8 พนักงานท าความสะอาด 1 1 - 

รวม 89 58 -31 
                                                                                                             ที่มา : กลุม่บริหารงานบุคคล 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา  2560 และ 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2560 2561 ผลต่าง 
1.  ด้านภาษา 47.17 43.85  -3.32 
2.  ด้านค านวณ 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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ป.6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ม.3 

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 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2562 

                                                                                            ทีม่า : ข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน 
  
 

 
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 ในภาพรวมผลการพัฒนาเพิ่มข้ึน  
 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนส่วนมากขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ครูบางส่วนยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการก าหนด ต าแหน่งและที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและทุกภาคส่วน 

ด้านการประเมิน ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 
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 

อ าเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากร 
นากลาง 18 1,165 143 156 
สุวรรณคูหา 16 1,263 130 146 
นาวัง 10 555 77 65 

รวม 44 2,983 350 367 

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
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 2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3. สังคมมีการเจริญทางด้านวัตถุ และการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรม  ท าให้เกิด

พฤติกรรมบริโภคนิยม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์  ท าให้นักเรียนอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
อบายมุข และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
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ส่วนที่  2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายประเทศไทยในอนาคต ปี 2580 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบาบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
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 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลงเป้าหมาย 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspiration) 
 2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspiration) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาก าหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง(Access) 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality) 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย(Efficiency) 
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง(Relevancy) 
 
  

ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้ 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถงึเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม 

ศักยภาพเพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพ่ือ                 
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่เตรียมความพร้อมการเปน็พ่อแม่ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรม
เลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัยโดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
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ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย 

ส าหรับศตวรรษท่ี  21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยมีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนา
ครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน 
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ 
จดัระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคน
ทีม่ีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและ
เตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้ง
เร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพการยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกบัคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือ
กลับมาเปน็ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้
ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกันหรือ
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจดัความเหลื่อมล้ าและความยากจะ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่
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ไปกบัการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรบัโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ
วงจรทั้งระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิศของประเทศ
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจก าหนดวาระการ
วิจัยแห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการศึกษาชุมชนและ
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็งรวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน 
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวท  ีการค้าโลกส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการ
ท างานกนัอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่การเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 

การศึกษาในทกุระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาโดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด 
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษาปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
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สถานศกึษาจัดระบบโรงเรียน พ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพืน้ที่สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดย
มีกลไกการวัดและประเมนิผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่
มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพฒันาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน 
ในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร 
ระยะสั้นตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พ้ืนที่และชุมชนเป็นหลักพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพือ่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อม
กันหรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวั ยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทัง้ในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7  
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆเพ่ือแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
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ไชเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้ 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถงึเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม 

ศักยภาพเพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพ่ือ                 
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่เตรียมความพร้อมการเปน็พ่อแม่ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรม
เลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัยโดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย 

ส าหรับศตวรรษท่ี  21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยมีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนา
ครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน 
ฐานความรู้และระบบความคดิในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ 
จดัระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคน
ทีม่ีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและ
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เตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้ง
เร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพการยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกบัคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูงสนับสนุน 
ให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือกลับมาเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัยผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้ นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทัง้มีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกันหรือร่วมกับ
เครือข่ายอ่ืนๆเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจดัความเหลื่อมล้ าและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่
ไปกบัการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรบัโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบ
วงจรทั้งระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิศของประเทศ
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจก าหนดวาระการ
วิจัยแห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการศึกษาชุมชนและ
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็งรวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน 
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวท  ีการค้าโลกส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการ
ท างานกนัอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่การเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 
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การศึกษาในทุกระดบับนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการ
เรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาโดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด 
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษาปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศกึษาจัดระบบโรงเรียน พ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพืน้ที่สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษาโดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดย
มีกลไกการวัดและประเมนิผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่
มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพฒันาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน 
ในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 
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ตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลักพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิ
ตของวิชาเรียนเพือ่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกันหรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้ง
ในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7  
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆเพ่ือแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
ไชเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการ 
พลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิ 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบาล 

เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน 

 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน

ต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
ระดับประถมศึกษา 

มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก 

ประสบการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)และ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ 

มีงานท า 
ระดับอาชีวศึกษา 

มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภมูิภาค หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 โดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 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 รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ                  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทน า 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ด ี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 สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 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 และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค ์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 

และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 

(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 และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับค าปรึกษา 

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล(Digital 
Literacy)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด                
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

    1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้ านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

    1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณ                
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี                  
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

    1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 
               1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. สถานศึกษา  
    2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน 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 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล(Digital 
Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
บทน า 

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ พัฒนา
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
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ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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4. รอ้ยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มี
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ 
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา  

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี  
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ๆ  

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
(5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ 

ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2.1.2 สถานศึกษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก 

ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ 

ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและ 

การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ       

- เป็นไปตามหลักสูตร  
   -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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   -  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ   
   -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   -  มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม 
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ 

(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.2.2 สถานศึกษา 
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ 

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   -  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   -  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   -  ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   -  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ 
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
 Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
(7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีวินัย 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
    -  เป็นไปตามหลักสูตร  
    -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
    -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3    

(2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม 
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะ  ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) ก ากับ 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 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    -  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    -  ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    -  ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    -  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
                      (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

                      (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning :  SEL)  

                      (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการด าเนินการ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี 
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ 
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา 
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ( 3 )  จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ พัฒ น าผู้ 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 จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 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
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต 

ครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน 

วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 | 37 
 

  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท า
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพฒันาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี 

หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 

(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ

ตน 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
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พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ

การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 

Instruction) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
                    (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
                    (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training 
                    (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
                    (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
           1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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           2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 
            3) ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
            4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

           5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า 

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็ จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
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2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา  
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการ 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ 
พ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพ่ือ 
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ 
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

 (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ตามบริบทของพ้ืนที ่โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า 

มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
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(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอเป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม  และเพียงพอ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT)   

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี

เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน           6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ า เสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมีสู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 | 47 
 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน

การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมา ภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร

และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ ่มสถานศึกษาอาจ
ด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  

วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลัก ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่ เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 
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  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที ่
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบ 
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
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(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ (7) 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเ พิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้ อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน 
ระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้   

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน 

รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS ศึกษา 
วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด 

การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง

ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน

ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 

และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง

ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น

ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน

จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบนัหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระ
ราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูร
ณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคสีมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อต้านการทุจรติคอรัปชัน่ และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝัง
และเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตยความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ประวตัิศาสตรแ์ละ
ความเป็นพลเมือง 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรและค่านยิมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบตัิจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 

5.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้น
ที 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนใน
เขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบรบิทของ
พื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง มัง่คั่ง 

6.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที ่
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ยั่งยืน เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ ด้วยการปรบั
หลักสตูร การวดัและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวยัและ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และน าหลักสตูรไปสู่การปฏิบตัิให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจดัการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า
หลักสตูรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูส้อดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรยีน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 2.ส่งเสรมิการเรียนการสอนใหผู้้เรยีนมี
ความมั่นในในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรยีน
การสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

 3.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุก
ระดับ ให้มีคณุภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

5.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผลที่มคีุณภาพและ
มาตรฐาน 

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับกอ่น
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สตปิัญญา 
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงข้ึน 

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การ
อ่าน การเขียน ผ่านเกณฑต์ามช่วงวัย 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได ้
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่อง เขียน
คล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยการ
อ่าน 

8.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีน

ได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการใหเ้กิดทักษะการคิดวเิคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 

9.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ 
และด้านเหตผุลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
1.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
11.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คดิแก้ปัญหา และคดิสรา้งสรรค์
จากการเรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

 2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

12.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์

13.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

 2.7 สนับสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อ
การเรยีนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากลาย 
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาในการจดัการ
เรียนรูไ้ด้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

14.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต 
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมดุและแห่ง
เรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ 
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสตูรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสตูร 

 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) 
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

16.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผูด้้อยโอกาส 
และผูม้ีความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
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เหมาะสม ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่งและ
เป็นรูปธรรม 

17.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ่และ
การประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบั
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme foe International 
Student Assessment) 

18.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

19.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสง่เสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ 

 3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM 
Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
และการสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการท าวิจยั และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการศึกษา 

21.ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวจิัยในช้ัน
เรียน 

22.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรียนและน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ให้สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพทั้ง
ระบบเช่ือมโยงกับการเสื่อมวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online 
(Teachers and Educational 
Personnels Enhancement Based on 

1.ร้อยละ 80 ของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2.ร้อยละ 80 ของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบทีหลากหลาย 
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Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : 
PLC) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  
 

2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้
มีปริทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผน
อัตราก าลัง การสรรหา การบรรจแุต่งตั้ง 
การประเมิน และการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งคั้งตรงความต้องการของ
สถานศึกษา 
4.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย 
5.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏบิัติงาน 

 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรยีน
ภาคบังคับ ไดร้ับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
2.ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุม้ครอง
นักเรียน และการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
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คุ้มครองนักเรยีน 
6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนรา
ษฏร เช่น เด็กไร้สญัชาติ เด็กพลัดถิ่น 
เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มเีลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 

7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่อย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคในโลยี
สารสนเทศ(Distance learning 
information technology : DLIT) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV)  

8.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคณุธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิต 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ แห
ลงเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกรับมี
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาค 3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
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ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง 
ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ขึ้นไป 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
 

 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีตจิิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของห่วยงานทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา 

 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิทกฤต
ทางการศึกษา(ICU) โรงเรียนประชารัฐ 
(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคณุธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที ่

 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์

6.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์
คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิง
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คณะบุคคลที่มผีลงานเชิงประจักษ ์ ประจักษ ์

2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area-
base Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ 
“CLUSTERs” เป็นต้น 

1.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศกึษามี
การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 

 2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

2.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศกึษามี
แผนบูรณาการจัดการศึกษา 

 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพกาดรศึกษารูปแบบเครือขา่ย 
เช่น เครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 

3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ย
พลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

4.ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศกึษามี
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชรัฐ 

3.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู ้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาให้คัดเลือกผูเ้รียนเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
การประสานข้อมลูการกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับจัดการศึกษา (SWOT Analysis) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม                     
ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ครอบคลุม
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
คุณภาพผู้เรียนการ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1.ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐที่ม ี 1. ผู้ปกครองบางส่วนนิยมส่งลูกเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสยีง 
คุณภาพ มีความพึงพอใจเนื่องจากมีการบริการที่ดี รวดเร็ว ให้การ ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมสีื่อยั่วยุ ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี 2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้ เอกชนและท้องถิ่น มีสิทธ์ิจัด 
2. สพป. มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวนมากกระจายอยู่ทุกต าบล การศึกษา โรงเรียนเอกชนมีบริการเชิงรุกในการให้บริการแก ่
เกือบทุกหมู่บ้านส่งผลใหส้ามารถบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ ผู้ปกครอง และนักเรียนในด้านการศึกษา 
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมครอบคลมุพื้นที่  มีสถานศึกษาต้นแบบ 3. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมส่งผลต่อการขาด 
ตามโครงการที่ผา่นการประเมินรบัรอง ปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสอย่างเพียงพอรวมถึงท้องถิ่นบาง 
3. รัฐบาล ก าหนดนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการ แห่งก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  นโยบายดา้นการเมืองขาดความ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกฎ ต่อเนื่อง 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจน  พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ 4. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีนักเรยีนมีแนวโนม้ลดลงและ 
เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด มีครูไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อความรูส้ึกของชุมชนและเกิดข้อ 
การศึกษา ขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครอง ท่ียังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง  นโยบาย 
4. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วน าเทคนิคการบริหาร ด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
เป็นกลุ่มเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ช่วยเหลือกัน 5. องค์กรส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีรายได้น้อย และขาดการประสานงาน 
ส่งผลให้การบริการจัดการมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน ที่ด ีท าให้การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นไมไ่ดร้ับการสนบั 
5. องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณและระดมทรัพยากร สนุนเท่าที่ควร 
ด้านการจดัการศึกษา แก่โรงเรยีนในท้องถิ่นท าให้การจัดการ 6.ค่าครองชีพสูงส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ี และการอพยพ 
ศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน ย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ ่เด็กต้องอาศัยอยู่กบัปู่ย่า ตายาย 
6. ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความส าคญัด้านการศึกษา หรืออยู่เพียงล าพังซึ่งมีความเสีย่งในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชน 8.งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรไม่เพยีงพอต่อความต้องการพัฒนา 
7. โครงสร้างดา้นจ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลง  ครอบครัว และมีข้อจ ากัดในการใช้จ่าย 
เป็นครอบครัวขนาดเล็กสามารถดแูลบุตรหลานได้อย่างท่ัวถึง 9.แนวโน้มประชากรลดลง ส่งผลให้จ านวนประชากรวยัเรยีนลดลง 
สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีเพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพ 10.สังคมมีการเจรญิทางด้านวัตถุ และการเจรญิเติบโตทางด้านเทคโน 
8. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้การ โลยีวัฒนธรรมที่มาจากต่างชาติท าให้เกิดพฤติกรรมบรโิภคนยิม ท าให้ม ี
ขยายแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรยีนสู ่ ค่านิยมที่ไม่พึงประสงคต์่อนักเรยีน อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการตดิยาเสพ 
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ติด อบายมุข และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ท้องถิ่นท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและม ี 11.สื่อ เทคโนโลยีที่ไมเ่หมาะสมท าให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคณุธรรม การบริโภคสื่อท่ีไม่เหมาะสม 
และจริยธรรม 12.ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนยากจน ส่งผลใหส้นับสนุนด้านการ 
9. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ สพป. และ จัดการศึกษาไม่เต็มที ่
สถานศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน 13.สถาบันครอบครัวขาดความเขม้แข็ง ประชาชนส่วนหนึ่งมีการยา้ย 
การจัดการเรยีนการสอน เป็นสื่อ เรียนรูเ้พิ่มเติมด้วยตนเอง ถิ่นฐานไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุน่ 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้เรยีนไมไ่ดร้ับการดูและเท่าท่ีควร เกิดปัญหาเด็กออกกลางคัน 
10. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการศึกษาส่งผลให ้ 14.สังคมในปัจจุบันมีค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยมมากข้ึน ส่งผลให ้
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น เป็นตัวอย่างที่ไมด่ีแก่ผูเ้รียน สร้างนิสัยฟุ่มเฟือย 
11. สถานศึกษามคีรอบคลุมทุกระดับในพ้ืนท่ี ส่งผลใหผู้้เรยีนม ี 15.เทคโนโลยมีีความก้าวหนา้และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผู้เรยีนขาดวิจารณญาณในการบรโิภคสื่อท่ีไม่เหมาะสม 
12. ภูมิปญัญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 16.การเปลี่ยนแผลงทางการเมืองบ่อยส่งผลให้นโยบายการจดัการศกึษา 
ส่งผลใหเ้อื้อต่อการจดัการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย ที่ไม่ต่อเนื่องา 
13. เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลให้การบริหารจดั  
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
14 ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้  
ความส าคญัด้านการศึกษา ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนงบ  
ประมาณเพื่อการศึกษามากขึ้น  
15 จังหวัดหนองบัวล าภูใหค้วามส าคัญด้านการศึกษา ส่งผลให ้  
เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน(Weaknesses) 
1. สพป.และสถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานและ 1. สพป.ไมส่ามารถจัดบุคลากรปฏบิัติตามมาตรฐานส านักงาน 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี มอบหมายบุคลากรทุกระดับ ตามความ เขตพื้นท่ีการศึกษาได้ครบ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบ 
สามารถและสมรรถนะของต าแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับ ที่ก าหนดโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานต้นสังกัดกับสถาน 
ระเบียบที่ก าหนด ศึกษาไมส่อดคล้องกันและไม่สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. สพป.และสถานศึกษาก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ 2. ไม่สามารถจดับุคลากรปฏิบตัิหน้าท่ีตามกรอบมาตรฐานของเขต 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและมีการถ่ายทอด พื้นที่การศึกษาเนื่องจากบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมเนื่องจากใช้กระบวนการมี 3. บุคลากรในส านักงานเขตฯ และสถานศึกษาไม่ครบตามกรอบที ่
ส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ก.ค.ศ. ก าหนด  บุคลากรในสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เพียงพอ 
4. สพป. และสถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอด และตรงตามความต้องการ 
คล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และบริบทของ สพฐ.  สพป. 4. บุคลากรบางคนขาดความรับผดิชอบในหน้าท่ีตามมาตรฐานท่ี 
สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านICTและดา้นการก่อสร้าง 
5. สพป. และสถานศึกษามีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก ไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ  เจ้าหน้าท่ีบางคนไม่สามารถ 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน(Weaknesses) 
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย วิเคราะห์งานได้ชัดเจนคลมุเครือท างานไม่สร้างสรรคร์อค าสั่ง 
7. สพป. และสถานศึกษามีระบบการบริหารด้านงบประมาณ อย่างเดียว 
การเงิน บัญชี และพสัดุอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 5. หน่วยงานทางการศึกษาไม่เป็นเอกภาพด้านการบริหารจัดการ 
8. สพป.และสถานศึกษามรีะบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 6.  หน่วยงานทางการศึกษาขาดแคลนคร ู
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องจากด าเนินการตามระเบียบ 7.  ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ ผู้พิการ ไมไ่ดร้ับการพัฒนา 
กฎหมายที่ก าหนด  สพป. และสถานศึกษามีระบบการพัฒนา ตรงตามประเภท ครูและบุคลากรยังขาดความรู้และทักษะใน 
บุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเอง การคัดกรองผู้เรยีนและผู้ปกครองส่วนหน่ึงไม่ยอมรับในความบก 
เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น  และระยะยาว เน้นการ พร่องของเด็ก 
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับ จดัท าแผนพัฒนา 8. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นน้อยกว่า 
ตนเอง เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐาน 
9. สพป.และสถานศึกษามรีะบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลย ี ผู้เรยีนยังไมเ่ห็นความส าคญัของการศึกษา ขาดแรงจูงใจ 
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน สพป.และตดิต่อ 9. สัดส่วนการเรยีนต่อของนักเรียนระหว่าง สายสามญั : สายอาชีพ 
สื่อสารกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนเนื่องจากมีความเพียงพอ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เนื่องจากค่านยิมของผู้ 
ด้าน Hardware และ Software ปกครองและผู้เรยีน สถานศึกษาสายอาชีพยังอยู่ห่างไกล ขาดการ 
10. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม ประชาสมัพันธ์ด้านการศึกษาสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
จริยธรรม มภีาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 10. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (NT, O-net ,า 
เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ V-net ,N-net) ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวต้ามนโยบายการ 
11. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้ ปฏิรูปการศึกษา 
รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการก าหนด 11. นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ัน ป.1 - 3 ยังอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด ้
ต าแหน่ง ตามหลักธรรมาภิบาล นักเรียนช้ัน ป.4 - 6 ยังอ่านไม่คลอ่ง เขียนไม่คล่อง และสื่อสารไดไ้ม ่
13. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบ ครบทุกคนเนื่องจากความขาดการเอาใจใส่จากผูเ้กี่ยวข้อง 
บริหารจดัการที่เหมาะสมในการบริหารงานบรหิารจดัการ 12. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห ์
อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 13. โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากที่จะต้องไดร้ับการพัฒนาคณุภาพ 
14. บุคลากรใน สพป. และสถานศึกษาจัดการภารกิจท่ีไดร้ับ 14.ครูไมส่ามารถปฏิบัติงานสอนได้เต็มเวลาเนื่องจาก  มีภาระงาน 
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามที่กฏหมาย หลายอย่าง เช่น ธุรการ การเงิน 
ก าหนดมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานเนื่องจากบริหารบคุลากร 15. ผู้เรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16. ผู้เรียนส่วนหน่ึงมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคมหนีเรียน ตดิเกม 
17. ผู้เรียนส่วนใหญ่มสีุขภาพอนามัยในระดับดีเนื่องจากมโีครง เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนยังขาดความเขม้แข็ง 
การอาหารกลางวัน อาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน และมีการจดั  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมโีครงการโรงเรียน  
ส่งเสริมสุขภาพ  
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม  
เนื่องจากได้รบัการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
19. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา  
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน(Weaknesses) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีแนวโนม้ มีวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน  
เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบคุลากรทาง  
การศึกษาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้  
22.ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีแนวโนม้ มีวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน  
เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบคุลากรทาง  
การศึกษาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้  
26.หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจดัการ  
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากมีการบรหิารงานโดยการมี  
ส่วนร่วมขององค์คณะบคุคลและทกุภาคส่วน  
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
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) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 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 และอ่ืน ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2. จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวิติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
         ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1. ปลูกฝัง และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสามนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
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 1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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 ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ 
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข้ง
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)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 1. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  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 โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แผนอัตราก าลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง               
และเท่าเทียม 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพ และเสมอภาค 

 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร 
เช่นเด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 2.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
:DLIT) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3. พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษาท่ีสร้างจิตส านึกสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5. พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่สร้างจิตส านึกความตระหนักและพฤติกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
7.ส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.พัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิตัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้ 
4.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
6.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจงานที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน                
ขนาดเล็ก 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

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

1.1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีการบูรณาการ ศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกผังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวธิีต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
1.3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เกี่ยวกบัสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผา่นหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ และความเป็น

 100 100 100 สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการ”
ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน 

1.โครงการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 
 
2.โครงการปลูกฝังวิถีประชาต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 
 
 
3.โครงการเทิดทูนสถาบันผ่าน
หลักสูตร 
 
 
 
4.ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 
 
 
5.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 
 
 
 

100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
 
260,00
0 

100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
 
260,00
0 

100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
100,00
0 
 
 
 
 
260,00
0 

400,00
0 
 
 
 
400,00
0 
 
 
 
400,00
0 
 
 
 
 
1,040,
000 
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พลเมือง 
2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

เกี่ยวกบัภยัคุกคามรูปแบบใหม่(ภยั
จากไซเบอร์) 
 

 
 
 
100,00
0 

 
 
 
100,00
0 

 
 
 
100,00
0 

 
 
 
400,00
0 
 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 
 2.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

ความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับภยั
คุกคามในรูปแบบใหม ่

     6.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
7.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมด าเนินการตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ 
-กิจกรรมอบรมครู/นักเรียนเร่ือง
กลักชาวพุทธ 
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150,000 
 
 
 
 

150,000 
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600,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับ   

ผิด

ชอบ 
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

  ผู้เรียนก่อน

ประถมศึกษา                     

มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย 

2.  ผู้เรียนทุกคน             

มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน                          

สู่มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

น าหลักสูตรระดับปฐมวยัและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ

หลักสูตร ตามความจ าเป็นและ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 

3.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์การประเมินความสามารถ

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

4.  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา

จัดการเรียน การสอนภาษา

อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

มีระบบการวัดและประเมินผลที่มี
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80 
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100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
90 
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1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 

พัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพด้วยการ

ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

-  การศึกษาปฐมวัย 

-  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-  นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้

หลักสูตรในสถานศึกษา 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิต              

ประจ าวัน 

3. โครงการพัฒนาการใช้ภาษา

อาเซียน (อย่างน้อย 1 ภาษา) 

 

 

4. โครงการพัฒนาการวัดและ
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200000 
 
 
 
300000 
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คุณภาพและมาตรฐาน 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ

ก่อนประถมศึกษา มพีัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญา และพร้อมเขา้สู่

การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

ทักษะ การอา่นการเขยีนผ่าน

เกณฑ์ตามช่วงวัย 

- ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 อ่าน

ออก เขยีนได้ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที ่2-6 อ่าน

คล่อง  เขียนคล่อง 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 

มีผลการทดสอบคะแนน

ความสามารถพื้นฐานระดับชาต ิ

(NT)  ด้านภาษาด้านค านวณ 

และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 

10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาป ี

ที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่ม
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

5. โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับก่อน

ประถมศึกษา 

 

 

 

6. โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

- อ่านออกเขยีนได้ อ่านคล่องเขียน

คล่อง 

- ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 

 

 

 

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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สาระมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษาที่ผา่นมา 

11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด

แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี

สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ปลูกฝังทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียน

การสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

15.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษได้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา             

เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม 
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8. โครงการพัฒนาทักษะการคิด 

และการจัดการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม

การปฏิบัตจิริง 

(Active Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

10. โครงการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กพิเศษ 
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16.  ร้อยละ  100 ของผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษได้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา             

เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม 

17.  ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาจัดกิจกรรม            

แนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและ

การประกอบอาชพี 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ

PISA (Programme for 

International Student 

Assessment) สูงขึ้น 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน 

ต่าง ๆ 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะ

เต็มศึกษา (STEM Education)                   

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

21. ร้อยละ 80 ของหนว่ยงานทกุ
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3. สร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

12.  โครงการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมแนะแนวสู่อาชีพ 

 

 

13. โครงการเตรียมความพร้อมรับ

การประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการPISA (Programme for 

International Student 

Assessment) 

 

 

 

 

14. โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา 

(STEM Education)        
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ระดับมีผลงานวิจัยและน า

ผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

22.  ร้อยละ  100  ของครูและ

บุคลากรทาง การศึกษา  มีวจิัย

ในชั้นเรียน และน าผลการวิจยัไป

ใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและ 

ผลการวิจยัไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

 

 

15. โครงการส่งเสริมการท าวิจยั

และน าผลการวิจยั 

ไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิด
ชอบ 

2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามสาย
งานมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนา
ผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารที่ทันสมัย 
2.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามแีผนอัตราก าลังใน
การสรรหาและบรรจแุต่งต้ังตรง
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
4.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมิน
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

1.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณธรรม
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผา่นสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่
ทันสมัย 
2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้นการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังครู
ในสถานศึกษา 
4.โครงการนิเทศติดตามระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5.โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากรทางการศึกษา 
6.โครงการยกระดับคุณภาพครู 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

๑. เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึง
การศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

   ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
วัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
   ๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 
 

 95 100 100 ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ
เสมอภาค 
 

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

ดูแลนักเรียน-ประเมินสถานศึกษาเพื่อ 

มอบโล่รางวัล 

3. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
-กีฬาต้านยาเสพติดเสริมสร้างทักษะ

ชีวิต                             -

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี           -

การประกวดโรงเรียนคุณธรรม  

สถานศึกษาสีขาว  สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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200000 

300000 
 
 
 
 

200000 

300000 
 
 
 
 

200000 

1200000 
 
 
 
 
8000000 

 

 ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม 

    ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง 
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 

 300000 300000 300000 1200000 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับ   
ผิดชอบ  2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

2 . ลดความ
เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

   ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร
วัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
   ๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 

 95 100 100 ๒.๑ ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่นเด็กไร้
สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยท่ีไม่มี เลขประจ าตัวประชาชน 
 

4. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา
ศักยภาพเด็กพิเศษ 
 

 100000 100000 100000 400000  

 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 

    ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง 
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 

-        
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับ   
ผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

1.ผู้เรียนทุกคนมี
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
2.สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแหล่งเรียนรู้
และจัดท าสื่อที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม
และการน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้าง
ส านึกรักษ์ส่งแวดล้อมทกุระดับ 
2.ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 
3.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต 
4.ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5.จ านวนของสถานศึกษาที่ขอ
สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
6.จ านวนสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่เกี่ยวขอ้งกับการเสริมสร้าง
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90 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 
 
 

90 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 
 

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี
-กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-กิจกรรมอบรมครูเรื่องสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-อบรมเชิงปฏิบัติจัดท าหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมZero west 
3.โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 
 

 150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7.จ านวนสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และกจิกรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมและน าแนวคิดตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัต ิ

 
 

85 

 
 

90 
 

 
 

100 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิด
ชอบ 

2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดที่
มีประสิทธิภาพมีการก ากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
2.ร้อยละของสถานศึกษาจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ

 100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

85 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายใน 
-พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนด้านตรวจสอบภายใน 
-การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน สพป.นภ.2 
-พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกบัการปอ้งกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
3.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
4.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

 50,000 
 

150,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

30,000 
 

80,000 
200,000 

50,000 
 

150,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

30,000 
 

80,000 
200,000 

50,000 
 

150,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

30,000 
 

80,000 
200,000 

200,000 
 
600,000 
 
120,000 
 
200,000 
 
 
120,000 
 
320,000 
800,000 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิด
ชอบ 

2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิตัล
เพื่อการจัดการศึกษา 
4.รัอยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
5.ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ์
6.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา ในระดับ
ดีมากขึ้นไป 
 

 
 

85 
 
 

80 
 
 
 

ดีมาก 

 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

5.การพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ 
6.การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
8.การจัดตั้งและบริหารงบประมาณ 
12.จัดท าระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา 
9.การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานประจ าป ี
10.ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
11.การติดตาม ประเมินผลตาม
มาตรฐานเขต 
12.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

300,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

 
170,000 

 
100,000 

 
200,000 

 

300,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

 
170,000 

 
100,000 

 
200,000 

300,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
100,000 

 
50,000 

 
170,000 

 
100,000 

 
200,000 

1,200,000 
 
400,000 
 
400,000 
 
200,000 
400,000 
 
200,000 
 
680,000 
 
400,000 
 
800,000 

2.สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม 

 80 90 100 2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและการมีส่วนรว่ม 

13.ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก 

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

3.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจสร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น

 80 90 100 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

14.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
15.พัฒนาประสิทธิภาพงานบริหาร
จัดการส านักงานเขต 

 50,000 
 

300,000 

50,000 
 

300,000 

50,000 
 

300,000 

200,000 
 
1,200,000 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับ   

ผิด
ชอบ 

2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 รวม 

พื้นฐานตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

       รวม  9,040,000 9,040,000 9,040,000 36,160,000  
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ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) จัดท าขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยมุ่งเน้นเรื่องโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้การยอมรับและ
พร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ได้ก าหนดกลยุทธ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านการศึกษา  และแผนงาน/โครงการ  ท่ีจะ
ด าเนินการในระยะ  4 ปีข้างหน้า  เพื่อบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการทางการศึกษา
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้
ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ศึกษาแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้เพื่อจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
 2. ทบทวน/ปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานตาม
ภารกิจโดยแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และก าหนดงบประมาณ 
 4. ควบคุมก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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