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แผนปฏบิัติการประจําปการศึกษา 2563 

  
 

 

 
       โรงเรียน.............................................. 

ตําบล...........................        อําเภอ ..................................................... 

 

 

 

 

 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
คํานํา 

  ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี   

23 กุมภาพันธ 2561 กําหนดไวในขอ 3 วา “ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” กฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

โครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและ มีคุณภาพ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนรายหัว) 

  

  โรงเรียน......................ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ป (ปการศึกษา 2560– 

2562) และไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “...............................................................” โดยมีกลยุทธท่ีจะดําเนินการ

ใหบรรลุวิสัยทัศน จํานวน..........กลยุทธ  

 

  ในปการศึกษา .....2563..............โรงเรียน..............ไดแตงตั้งคณะทํางานและผูท่ีเก่ียวของ

รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ..2563.............ข้ึน โดยมีประมาณการงบประมาณท่ีจะใชรวม 

จํานวน................................ บาท (........................บาทถวน) และวางแผนการใชจายงบประมาณ แยกเปน 

ดังนี้ 

  1. ดานวิชาการ    เปนเงิน จํานวน......................บาท  

  2. ดานบริหารงานบุคคล   เปนเงิน จํานวน......................บาท  

  3. ดานงบประมาณ   เปนเงิน จํานวน......................บาท  

  4. ดานบริหารงานท่ัวไป   เปนเงิน จํานวน......................บาท  

 โรงเรียน ไดนําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เสนอผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ......./2563 เม่ือวันท่ี ...... เดือน.......... พ.ศ........   

  หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ของ โรงเรียน................ ฉบับนี้ 

จะเปนประโยชนเพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการ

ดําเนินงานของผูเก่ียวของทุกฝาย ตอไป  

   

                                                                                      (..................................)          

ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................. 

                                                                  พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 

หนา 

สวนท่ี 1   บทนํา 

  ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 

  สภาพท่ัวไป 

  ผลการดําเนินงาน (สรุปมาจาก SAR) 

  สวนท่ี 2   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ทิศทางการดําเนินงานของ สพฐ. 

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 1  

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน............. 

สวนท่ี  3     ประมาณการรายรับ รายจาย 

  -ประมาณการจํานวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา  

สวนท่ี  4         รายละเอียดโครงการ 

  การจดัสรรงบประมาณสูโครงการ/กิจกรรม 
  ก. ดานวิชาการ 

   1. โครงการ... 

   2. โครงการ... 

   3. โครงการ... 

  ข. ดานบริหารงานบุคคล 

   4. โครงการ... 

   5. โครงการ... 

   6. โครงการ... 

  ค. ดานงบประมาณ 

   7. โครงการ... 

   8. โครงการ... 

   9. โครงการ... 

  ง. ดานบริหารงานท่ัวไป 

   10. โครงการ... 

   11. โครงการ... 

   12. โครงการ... 

 

 

 



 
สวนท่ี  5     การกํากับ  ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

   

บรรณานุกรม    ......................................................................................................................................   

ภาคผนวก 

  -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ  

  -บันทึกรายงานการประชุมแผนฯผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

  -ภาพกิจกรรมการประชุมจัดทําแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตาราง 1  ..............................................................................................  

ตาราง 2 ..............................................................................................  

ตาราง 3   ..............................................................................................  

ตาราง 4   ..............................................................................................  
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

อํานาจหนาท่ีของโรงเรียน (เพ่ิมใหม 22 พ.ค.61) 

 ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2546 มาตรา 34 ท่ีบัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และมาตรา 39 
กําหนดใหสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใหเปนหนาท่ีขอวงสวนราชการนั้นๆ ประกอบกับ 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ขอ 4 และขอ 5 ให
ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด เปนอํานาจหนาท่ี
ของตนท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป 

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย กฎ ขอบังคับของทาง
ราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  

2. ประสานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษา  

3. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับมอบอํานาจ  

4. จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

5. อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

6. ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย  ซ่ึงกลาวโดยสรุปอีกนัยหนึ่งไดดังนี้ 

1) จัด ทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหาร
ท่ัวไป                

2) จัดตั้งและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ                
3) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน                
4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ                
5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ                
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ                 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                
8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ 

 (อางอิง : http://www.kroobannok.com/23995) 
 

http://www.kroobannok.com/23995
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ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 

 โรงเรียน...........................................  ไดเริ่มกอตั้งเม่ือ ...........................โดย................................. 

ปจจุบัน........................................................................................................................................................ 

 

โครงสรางการบริหาร 

 โรงเรียน...........................................  ไดแบงการบริหารงานดังนี้.................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 แสดงเปนแผนภูมิได ดังนี้ 

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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สภาพท่ัวไป 

 โรงเรียน..................................... หมู....... ตําบล.......... อําเภอ............... จังหวัดพะเยา รับผิดชอบเขต

บริการในพ้ืนท่ี...............ตําบล ............ มีจํานวน........ หมูบาน ดังนี้............................... รวมมีพ้ืนท่ีเขตบริการ 

.......... ตารางกิโลเมตร ลักษะทางภูมิศาสตรสวนใหญเปน.............. ขอมูล ประชากรในตําบล  ........ คน แยก

เปนหมูบาน.................................................(อางอิงจากแหลงท่ีเชื่อถือได)  แสดงตามตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง..........   จํานวนประชากรชาย และประชากรหญิงในเขตพ้ืนท่ีบริการ จําแนกตามหมูบาน 

หมูบาน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม (คน) 

    

    

    

    

    
 

ตาราง ........ ขอมูลโรงเรียนมาเรียนรวม 

ช่ือโรงเรียนมารวม ปท่ีรวม มติ กพท./กศจ. เขตบริการของ รร.มารวม 

  ครั้งท่ี...../ป..... เม่ือ วดป........ หมูท่ี..........บาน.........ตําบล..... 

    

    

    

    

 

ขอมูลอัตรานักเรียน ยอนหลัง - กาวหนา  5 ป มีขอมูลดังนี้ 

ตาราง............. จํานวนนักเรยีน อัตรายอนหลัง – กาวหนา 5 ป ประจําปการศึกษา  2561 - 2565 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

ป ก.ศ. 61 ป ก.ศ. 62 ป ก.ศ. 63 ป ก.ศ. 64 ป ก.ศ. 65 

อ.1       

อ.2       

อ.3       

รวมปฐมวัย       

ป.1       

ป.2       

ป.3       
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ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

ป ก.ศ. 61 ป ก.ศ. 62 ป ก.ศ. 63 ป ก.ศ. 64 ป ก.ศ. 65 

ป.4       

ป.5       

ป.6       

รวมประถม       

ม.1       

ม.2       

ม.3       

รวมมัธยม       

รวมท้ังหมด       
 

 

 

ตาราง...........  จํานวนนักเรยีนชนเผา ปการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับช้ันและ ชนเผา (ถามี) 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนชนเผา  (คน) หมายเหตุ 

ลาหู   อาขา  ลีซอ มง พ้ืนราบ  

อ.1       

อ.2       

อ.3       

ป.1       

...........       

 

ตาราง.............    จํานวนนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับช้ัน (ถามี) 

ระดับช้ัน      จํานวนนักเรียนพักนอน (คน) 

บานพักนักเรียน/

หอนอน 

บานพักคร ู ส่ิงปลูกสราง 

ท่ี รร.สรางข้ึน 

รวม 

อ.1     

อ.2     

อ.3     

ป.1     

.....     
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ขอมูลบุคลากร  

 ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนมีบุคลากรดังตอไปนี้ 

ตาราง.............   จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา ดํารงตําแหนง

เม่ือ 

เบอรโทรศัพท 

ป.ตร/ีสาขา ป.โท/เอก/สาขา 

       

       

       

10 นาย ก.  ครูอัตราจาง 

 
    

ตาราง.............   หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประจําช้ัน วิชาท่ีสอน งานพิเศษ 

       

       

       

       

       

       

10 นาย ก.  ครูอัตราจาง 

 
   งปม.จาก....

สพฐ./อปท./รร. 

 

ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ 

 -แสดง รูปภาพแผนผัง โรงเรียน แสดงอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
 

 -ขอมูล อาคารเรียน อาคารประกอบ  
 

 -ใบ/หนังสือ ประกาศต้ังโรงเรียน 
 

 -หนังสือสําคัญท่ีดิน โฉนด หนังสืออนุญาตใหใชพ้ืนท่ี 
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ตาราง.....   ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอ่ืน 
 

ท่ี รายการ จํา 

นวน 

หอง 

งบประมาณ การใชงาน สราง

เมื่อป 

พ.ศ. 

สภาพการใชงาน 

ดี/พอใช/ชํารุด จํานวน 

(บาท) 

ปท่ี

ไดรับ

งบ 

แหลง

งบประ

มาณ 

1 อาคารเรียน

... ป1ก 

4    สอนชั้น ป.

1-6 

 พอใช 

2 อาคารเรียน.. 

สปช.102/26 

3      ด ี

3 บานพักครู…. 3      ชํารุดไมสามารถซอม

ได 

4 สวม............    สพฐ.   ……………………. 

5 สวม.สรางเอง    การ

บริจาค 

 2555  

 ฯลฯ        

 

ตาราง…. ขอมูลความขาดแคลนอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจําปการศึกษา  2563 

ท่ี รายการ แบบ(ท่ีมีอยู) ขอมูลความขาดแคลน หมายเหตุ 

เกณฑควรมี มีอยูแลว ขาดแคลน 

1 อาคารเรียน      

2 อาคารเรียน      

3 บานพักครู      

3 สวม      

 ฯลฯ      

 

ตาราง....   ขอมูลหนวยงานราชการ และเอกชนท่ีสําคัญ ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการ    

ท่ี หนวยงาน  ท่ีตั้ง โทรศัพท 

1 สถานีตํารวจ......   

2 องคการบริหารสวนตําบล…    

3 โรงพยาบาล.........   

4    
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คําแนะนํา : รร.ควรนําขอมูลจาก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) มาใสในสวนนี้ตามท่ีเห็นสมควร 

เนื่องจากมีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแสดงผลการวิเคราะหท่ีชัดเจน (เปนตาราง แผนภูมิ กราฟ) ซ่ึงประโยชน

สําหรับผูมาติดตามงานดานนโยบายและแผนในการอางอิง 
 

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

  ผลการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จ ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา พ.ศ. 2562 

 ผลการทดสอบ การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test)  
 

ตาราง ........ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 (O-NET) เปรียบเทียบผลตางระหวาง

คาเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ีและคาเฉล่ียระดับประเทศ O-NET   
   

วิชา 
ปการศึกษา   2561 ปการศึกษา  2562 

เฉล่ีย ร.ร. เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ เฉล่ีย ร.ร. เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ 

ไทย 
      

สังคม 
      

อังกฤษ 
      

คณิต 
      

วิทย 
      

เฉล่ียรวม 
      

 

ตาราง ........ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3  (O-NET) เปรียบเทียบผลตางระหวาง

คาเฉล่ียของเขตพ้ืนท่ีและคาเฉล่ียระดับประเทศ O-NET    
  

วิชา 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา  2562 

เฉล่ีย ร.ร. เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ เฉล่ีย ร.ร. เฉล่ียเขต เฉล่ียชาติ 

ไทย 
      

สังคม 
      

อังกฤษ 
      

คณิต 
      

วิทย 
      

เฉล่ียรวม 
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 ผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 

………………………………(เปนบทสรุปของผูบริหาร)………………………………………………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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ประมาณการจํานวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

 ปการศึกษา 2562 ประมาณการจํานวนนักเรียนของ  โรงเรียน..................... และมีโรงเรียนมา  

เรียนรวม คือ โรงเรียน............ ดังนี้ 
 

ตาราง.... แสดงประมาณการจํานวนนักเรียน ปการศึกษา  2563          

ท่ี ระดับช้ัน แยกเปน รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

ประถมศึกษาปท่ี 1 

ประถมศึกษาปท่ี 2 

ประถมศึกษาปท่ี 3 

ประถมศึกษาปท่ี 4 

ประถมศึกษาปท่ี 5 

ประถมศึกษาปท่ี 6 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

    

 รวมท้ังส้ิน     
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สวนท่ี 2 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียน ............  ไดนําบริบทที่เก่ียวของ

กับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ดังน้ี 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวของกับภารกิจการจัดการศึกษา 
           1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการจัด
การศึกษา ไดแก มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการให เด็กเล็ก
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวม
ในการดําเนินการดวย  
  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้ง
สงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัด
การศึกษา ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย 
ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให
เปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ สามารถเช่ียวชาญได ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  
  1.2 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)   
  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังน้ี  
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตาม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับกับการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังน้ี  
           ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน 
และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการ
วิจัยและพัฒนา  
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 3.1 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึง และยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
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      สวนที่  3 
ประมาณการรายรับ รายจาย 

 
 ในปการศึกษา 2563 ร.ร.............................ไดจัดทําประมาณการจํานวนนักเรียนและรายรับของ

สถานศึกษา และรายจาย ไว เปนงบประมาณ.........................................จํานวนเงิน  ............................ บาท  
เพ่ือดําเนินงานใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน   พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด 
ดังน้ี  

 โรงเรียน .............. ไดจัดทําประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจากแหลงตางๆ เพ่ือใชจายใน
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี (โดยสามารถคํานวนจากไฟลExcel ที่แนบมาพรอมนี้ รวมทั้ง 
ศึกษาแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพปงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 

ตาราง...... แสดงงบประมาณที่คาดวาจะไดรับ ในปการศึกษา  2563               เอกสาร นผ. 1 
ที ่ รายการ จํานวน 

น.ร. 
คาดคะเน 

10 มิ.ย. 63 

อัตราตอ
ภาค

เรียน/
คน 

เทอม 1 ป 
ก.ศ.2563 

จํานวนเงินที่
จะได 

เทอม 2 ป 
ก.ศ.2563 
จํานวนเงิน

ที่จะได 

เงินที่เหลือ
จาก ป กศ.

2562 

1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      
 กอนประถม      

 ประถม      

 มัธยมศึกษาตอนตน      

 เพ่ิมพิเศษ (ประถมเล็ก)      

 เพ่ิมพิเศษ (ขายโอกาส)      

รวมคาจดัการเรียนการสอน(รายหวั)      

2 คาหนังสือเรียน      
 อนุบาล 1      
 อนุบาล 2      
 ประถมศึกษาปที่ 1      
 ประถมศึกษาปที่ 2      
 ประถมศึกษาปที่ 3      
 ประถมศึกษาปที่ 4      
 ประถมศึกษาปที่ 5      
 ประถมศึกษาปที่ 6      
 มัธยมศึกษาปที่ 1      
 มัธยมศึกษาปที่ 2      
 มัธยมศึกษาปที่ 3      
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ที ่ รายการ จํานวน 
น.ร. 

คาดคะเน 
10 มิ.ย. 63 

อัตราตอ
ภาค

เรียน/
คน 

เทอม 1 ป 
ก.ศ.2563 

จํานวนเงินที่
จะได 

เทอม 2 ป 
ก.ศ.2563 
จํานวนเงิน

ที่จะได 

เงินที่เหลือ
จาก ป กศ.

2562 

รวมคาหนังสอืเรียนทั้งสิน้      
3 คาเครื่องแบบ นร.      
 กอนประถม      
 ประถม      
 มัธยมศึกษาตอนตน      

รวมคาเครื่องแบบ นร.      
4 คาอุปกรณการเรียน      
 กอนประถม      
 ประถม      
 มัธยมศึกษาตอนตน      

รวมคาอุปกรณการเรียน      
5 คากิจกรรมพฒันาผูเรยีน      
 กอนประถม      
 ประถม      
 มัธยมศึกษาตอนตน      

รวมคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
6 เงินรายไดอ่ืนๆ      
 1. อาหารกลางวัน      
 2. ปจจัยพ้ืนฐาน น.ร.ยากจน 

ประถม 
     

 3. ปจจัยพ้ืนฐาน น.ร.ยากจน ม.ตน      
 4. คาอาหารนักเรียนพักนอน      
 5. เงินรายไดสถานศึกษา (บรจิาค/

ผาปา) 
     

 6. เงินอุดหนุนโครงการ จาก อปท.      
 7.กองทุนประชารัฐ      

รวมรายไดอ่ืนๆ      
รวมรายไดทั้งสิ้น    
รวมเงินรายไดทั้งหมดที่ตองปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
พ.ศ. 2563 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
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สรุปงบประมาณที่คาดวาจะไดรับสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563 
ตาราง.... สรปุงบประมาณทีค่าดวาจะไดรบัสําหรับการจัดทําแผนปฏิบติัการประจําปการศึกษา 2563 

เอกสาร นผ.2 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
   1.1 งบบริหารงานวิชาการ (รอยละ60) 
   1.2 งบบริหารทัว่ไป (รอยละ30) 
   1.3 งบนโยบายเรงดวน สํารองจาย (รอยละ10) 
 2 คาหนังสือเรยีน  
 3 คาเครื่องแบบนกัเรยีน 
 4 คาอุปกรณการเรียน 
 5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 6 เงินรายไดอื่นๆ 
   รวมทั้งสิ้น 
 ตาราง.......   งบดําเนินงานที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด (ต.ค. 62 - ณ วันทําแผน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1 โรงเรียนในฝน (ตัวอยาง)  

2 โรงเรียนStem  

3 โรงเรียนประชารัฐดีใกลบาน  

4 แกไขปญหายาเสพติด  

5 งบอานออกเขียนได  

6 เศรษฐกิจพอเพียง  

7 กอสรางอาคาร สถานที่  

8 ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่  

9 บริหารจัดการรถที่รับบริจาค  

10 งบปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอื่น  

11 งบส่ิงกอสรางอาคารเรียนอาคารประกอบ  

12 .อื่นๆ..........................................  

 รวมทั้งสิ้น  
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การจัดสรรงบประมาณสูโครงการ/กิจกรรม    
ตาราง...........   จํานวนงบประมาณตามโครงการ   จําแนกตามภาคเรียน 

เอกสาร นผ.3 

ที่ โครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกเปน 
ภาคเรียนที่ 1 

(บาท) 
ภาคเรียนที่ 2 

(บาท) 

  
ก. โครงการ/กิจกรรมดานบรหิารงาน
วิชาการ (งปม.60%)       

1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

2 โครงการ...       

3 โครงการ...       

4 โครงการ...       

5 โครงการ...       

6  โครงการ...       

7 โครงการ...       

8 โครงการ...       

  
ข. โครงการ/กิจกรรมดานบรหิารงาน
ทั่วไป (งปม.30%)        

9 โครงการ    

10 โครงการ    

11 
โครงการควบคุมการใชจายคา
สาธารณูปโภค     

 
ค.งบสํารองจายและหรือนโยบายเรงดวน 
10%       

12 โครงการ    

     

 
       



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

96 

ตาราง.......   จํานวนงบประมาณตามแผนงานโครงการ จําแนกตามภาคเรียน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกเปน 
ภาคเรียนที่ 1 

(บาท) 
ภาคเรียนที่ 2 

(บาท) 

 
ง. โครงการ/กิจกรรม ที่ งปม.มี
วัตถุประสงคเฉพาะ    

13 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษา       

14 โครงการ...    

15 โครงการ...    

16 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู       

17 โครงการเปดบานวิชาการ    

18 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู    

19 โครงการเขาคายพักแรม       

20 
โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู       

21 
โครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและ
ความเปนไทย       

22 โครงการอาหารกลางวัน       

23 
โครงการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน       

24 โครงการ......       

25 
โครงการสนับสนุนคาอาหารนักเรียนพัก
นอน       

26 โครงการ.........       

27 โครงการ.........       

28 โครงการ.....    

  
รวมงบประมาณทั้งสิน้(ตองเทากับ

งบประมาณทีค่าดวาจะไดรบั)       
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รายชื่อโครงการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบโครงการ 
ตาราง.............   รายชื่อโครงการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบโครงการ จําแนกตามกลยุทธ 

เอกสาร นผ.4 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  กลยุทธที่ 1 ……………………………………………………….. 

1 โครงการ... 
   2 โครงการ...    

3 โครงการ...    

4 โครงการ...    

5 โครงการ...    

 กลยุทธที่ 2 ……………………………………………………….. 

6 โครงการ...    

7 โครงการ...    

8 โครงการ...    

9 โครงการ...    

10 โครงการ...    

 กลยุทธที่ 3 ……………………………………………………….. 

11 โครงการ...    

12 โครงการ...    

13 โครงการ...    

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 โครงการ...    

15 โครงการ...    

16 โครงการ...    

17 โครงการ...    

18 โครงการ...    

 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ (ตองเทากับ
งบประมาณทีค่าดวาจะไดรบั)    
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โครงการ/กิจกรรม  จําแนกตามโครงสรางการบริหาร 4 ดาน (ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550) 

ตาราง ............   โครงการ/กิจกรรม  จําแนกตามโครงสรางการบริหาร 4 ดาน                เอกสาร นผ. 5 

ที่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ก. ดานวิชาการ       

1 โครงการ... 
   2 โครงการ...       

4 โครงการ...    

5 โครงการ...    

6 โครงการ...    

7 โครงการ...    

8 โครงการ...    

9 โครงการ...    

  ข. ดานบริหารงานบุคคล       

10 โครงการ... 
   11 โครงการ...       

12 โครงการ...    

13 โครงการ...    

14 โครงการ...    

15 โครงการ...    

16 โครงการ...    

   ค. ดานงบประมาณ       

17 โครงการ... 
   18 โครงการ...       

19 โครงการ...    

20 โครงการ...    

21 โครงการ...    
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โครงการ/กิจกรรม  จําแนกตามโครงสรางการบริหาร 4 ดาน (ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550) 

ตาราง ............   โครงการ/กิจกรรม  จําแนกตามโครงสรางการบริหาร 4 ดาน     เอกสาร นผ. 5 

ที่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

  ง. ดานบริหารงานทั่วไป       

22 โครงการ... 
   23 โครงการ...       

24 โครงการ...    

25 โครงการ...    

26 โครงการ...    

27 โครงการ...    

28 โครงการ...    

 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ (ตอง
เทากับ งบประมาณที่คาดวา
จะไดรับ) 
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  ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสมและ
ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป มี
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมี
เปาหมายการพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น คนใน
สังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมขึ้น และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 4        
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

 1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  คําแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รัฐสภา วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน        
12 เรื่อง ภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดน้ี คือ “มุงมั่นใหประเทศไทยเปนประเทศที่
พัฒนาแลวในศตวรรษที่ 21″ โดยมีนโยบายที่เก่ียวของกับภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1  ดังน้ี    
 
  นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย    
                    นโยบายที่ 2 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศขอ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีสวน
รวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตอง 
สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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ขอ 2 (2.5) แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยาง 
เครงครัด ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล และเจาหนาที่ของรัฐที่
เก่ียวของอยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบาน การลดจํานวนผูคา
และผูเสพรายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเน่ือง รวมทั้งฟนฟู ดูแล รักษาผูเสพผาน
กระบวนการทางสาธารณสุข 

ขอ 3 (3.2) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย  
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี โดย
สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมคีวามรับผิดชอบ และเปดพ้ืนที่สาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขนัของไทย  
ขอ 5 (5.2.3) สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผูประกอบการรายใหม  

โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให
เอ้ือตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได
มาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาที่มีอยูในพ้ืนที่ มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณคา
ใหกับสินคาและบริการ 

ขอ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมี ประสิทธิภาพในการ 
สนับสนุนผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมที่เหมาะสมสําหรับ กลุมผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม และกลุมวิสาหกิจเริ่มตนในการสรางมูลคาเพ่ิม ของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบัน
เฉพาะทางตาง ๆ ใหสามารถ เปนกลไกหลักที่เขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบม
เพาะศักยภาพ ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 

ขอ 5 (5.3.3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการ 
และพัฒนาความเช่ือมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด 
การคาออนไลน ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง มี
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาค
เกษตรไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต 

ขอ 5 (5.4.5) สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเที่ยว สูชุมชน โดยพัฒนา 
เครือขายวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
และการพัฒนาเช่ือมโยงในเชิงกลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถิ่น ชุมชน 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเที่ยวในพ้ืนที่ใหมากขึ้น 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก 

ขอ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม อันเปนสมบัติของชาติ 
ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอรเน็ต เกตเวย และเทคโนโลยีสื่อสารไร
สายในระบบ 5G เพ่ือใหการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางตอเน่ือง รองรับการเช่ือมตอจํานวนมาก
และแอปพลิเคชันตาง ๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายดานสังคม อาทิ การบริการดานการศึกษา และ
การบริการดานสาธารณสุข ตลอดจนสรางโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
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ขอ 5 (5.9.3) สงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเปน ผูประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดยอมยุคใหม โดยการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมผานการศึกษา และการเพ่ิมชองทางในการเขาถึง
เทคโนโลยี แหลงเงินและการระดมทุน เพ่ือกระตุนและเปดโอกาสใหเยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม และดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง 

นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
ขอ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเน่ือง โดยพัฒนาระบบโครงสราง 

พ้ืนฐานที่ทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบใหเปน เมืองมหานครการบิน ศูนยกลางทาง
การแพทยของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรงพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงอยางโปรงใสและ
เปนธรรม 

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาสพัฒนาตาม 

ศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือ
สงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่คํานึงถึง
ศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การ
อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็กแตละคนให 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย 

สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรูผาน
ประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สราง
วินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน 
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดย 
การจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม 
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และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน 

8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง  
สนับสนุนใหธุรกิจช้ันนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือ
กลับมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญใหแกบุคลากรในองคกร 
ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกให
ความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหนาใน
สาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือ
รวมกับเครือขายอ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือขจัดความเหลื่อมลาและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่
สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมลา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคู
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยางเปน
รูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยาง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ 
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนด
วาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน 
และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวิจัยและ การ
พัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย 

8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียน 
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุน
การสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการการทํางานของภาครัฐ
และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมีการบูรณา
การการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการ
เพ่ิม ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 
8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึง ความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละ
แหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นตาของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอน
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเช่ือมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง 
หนวยงานตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยาน
การเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่
เขาสูสังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด 
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศกึษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไข
ปญหาหน้ีสินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหน้ีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน สงเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดให
มีระบบที่สามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในอนาคต 

8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตองของ 
คนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร 
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปนการเรียน
เก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไป
พรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 
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นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
9.4 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสม 

กับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม
ผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางความเสมอภาค ทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหไดรับ ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ที่
เหมาะสมแกการดํารงชีพ  
 

นโยบายเรงดวนที่เก่ียวของดานการศึกษา 
ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแหงรัฐและเบ้ียยังชีพของประชาชน อาทิ ผูสูงอายุและคน 

พิการ ที่มีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาต้ังครรภ เด็ก
แรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลด
ความเหลื่อมลาของคุณภาพการบริการในแตละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน 
และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ พัฒนาโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทยทางไกล และภูมิปญญาแพทยแผนไทย เพ่ือใหประชาชนที่อยูในชุมชน
สามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ 

ขอ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
โดยตอยอด อุตสาหกรรมเปาหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ 

ชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะของ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม และชุมชน ในการเขาถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และการใชประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การ
สรางผูประกอบการอัจฉริยะทั้งในสวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึง
ผูประกอบการยุคใหม พรอมทั้งสงเสริมการใชปญญาประดิษฐ เพ่ือเปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวย
ปญญาประดิษฐในอนาคต 

ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 
โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการ 

เรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ 
สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ต้ังแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุก
ตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของ
สถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและน
วัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการ
ดําเนินชีวิต 
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  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
  หลักการ 

๑. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรื่อน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน
การศึกษาตลอดชีวิต 

๒. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกําหับของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ 

และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
เนนการสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ
รูจักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา  
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก 

ประสบการณจริง หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น 

5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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ระดับมัธยมศึกษา  
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)  

และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการม ี

งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 
ระดับอาชีวศึกษา  
มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนที่ชุมชน  

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดวย 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง 

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอ ทันสมัย 
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิตอลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการ 

บริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอ 

กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตาม 

ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวย 

จัดการศึกษา 
7. 7.เรงทบทวนรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ...โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือ 

ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่ถาเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ 

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชนจํานวนเด็กในพ้ืนที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร 
อธิบายทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน  

9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี 
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 
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10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ 
การศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปประธรรม 

11. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ  
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

อน่ึง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)  
งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนน้ัน หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กําหนด หากมีความ
สอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เก่ียวของจะตองเรงรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 
 

2. นโยบายดานการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
              2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579   

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช 
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
ยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อม
ล้ําภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร     
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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              2.2  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
       กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน 
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12        
(พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังน้ี  
   วิสัยทัศน 
   “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
   พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
   2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศกึษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
   2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ 
   3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 
   4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร 
   1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
   2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    
   3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ    
   4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
   5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
   6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา   

1. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 
วัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน      
เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังน้ี 
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หลักการ 
1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
และเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกากับของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาค ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดาเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมของผูเรียนใน ดานสุขภาพ 

และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง ชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที ่

สําคัญดานตาง ๆ เชนทักษะทางสมอง ทักษะความคิด ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ
ประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. ปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ 

จริงหรือจากสถานศึกษาจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น 

5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิตอลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่ 3) 
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสูการสรางอาชีพ และการมี 
งานทําเชนทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 
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ระดับอาชีวศึกษา 
มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค 

หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
2. เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังน้ี 
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ 

นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรู และการ 

บริหารจัดการ 
 

4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอ 
กฎหมายใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางแกไขรวมกัน 

5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตามความ 
ตองการจําเปนใหแกหนวยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 

6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดาเนินงานรวมกับหนวยจัด 
การศึกษา 

7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสําคัญให 
เอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริง 
ที่ถูกตอง เชนจํานวนเด็กในพ้ืนที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียนใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทา
ความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใชอัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหมี 
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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อน่ึง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)  
งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนน้ัน หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กําหนด หากมีความ
สอดคลองกับหลักการ ในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เก่ียวของจะตองเรงรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 
 

3.นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก. บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา  
“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง 
ใหจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว” 
อน่ึง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน ในการ
พัฒนาประเทศ ดังน้ี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว 6 
ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ  
เปนอยางย่ิง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิง ยุทธศาสตรชาติ ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง 
“คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการ
เปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” 
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ดังน้ัน เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 
และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 
ข. วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการ 
แขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช  

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
ง. เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซื่อสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ 
อ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่ 
อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และ 
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี 
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 

จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ ย่ังยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ            
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ        
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ดาน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังน้ี 
 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ 
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ 
มุงเนนการพัฒนาผู เรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เปนผูเรียนที่มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซ
เบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร 
ดานเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกตาง ทางดานสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ เชน การจัดการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน 
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เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่ 
มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ 
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 
ทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ 
ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก 
รูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ 
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่ 
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนที่ 

6. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน 
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี 

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด ที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา สงเสริม  

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
 

1.2 สถานศึกษา 
1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
2.  พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม  
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
2.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจน
รูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาช้ีแนะ 

และความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย 
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3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร 

การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 
 

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม 

ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ
การบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน  

ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน 
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4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสม 

สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล
ทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ 

อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ และ 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เน่ืองจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ ในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศ” ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะ
ความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพช้ันสูง เปนนักคิด เปน
ผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ 
 

เปาประสงค 
(1) ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
(2) ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ          

เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
(3) ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปน 

ในศตวรรษที่ 21 
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading  

Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ  

ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศโดยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงาน 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา
ตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแตจํานวน 
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดาน
ระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปน
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ  
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดาน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนินงานตอ 
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ 

ถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด การเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศ 
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให
เปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี 
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการ 
และความถนัดของผูเรียน 
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2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม 
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยเริ่มต้ังแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังน้ี 
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ต้ังแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนที่มีความ
ตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียน
สามารถกํากับการเรียนรู ที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเน่ืองแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ
ปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนา
ทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู 
และบุคลากร ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ 
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 
โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาที่กระตุน สรางแรง
บันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
 
เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับ 
แนวโนมการพัฒนาของประเทศ 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลอง 
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
และนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพที่ 

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี  

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู 
หรือผูอํานวยการการเรียนรู 

7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2. รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด 
3. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  

6 มีทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี 
ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต 
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ 
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร เชิงสมรรถนะ  
สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสม
ทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางดําเนินการ 
ดังน้ี 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ  

และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ 

เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนให
สอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

34 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
2.1 การพัฒนาศกัยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดาน
ดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

2.1.1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุป 

และรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ 

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานที่กําหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ  

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ 
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.1.2 สถานศึกษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก 

หองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย  

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) จดัหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ 
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีสวนรวมและการ 

สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 การพัฒนาศกัยภาพ และคุณภาพผูเรยีนระดับประถมศึกษา 
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี 

วินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 

ผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมี
คุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
- มีทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
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- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

และดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ 
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม 
หลักโภชนาการ 

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป 
และรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.2.2 สถานศึกษา 
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสห 

วิทยาการ (STEAM Education) เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ 
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความ 

สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุข 
ภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and Emotional  
Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไป 

ดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี 

วินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใช
ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู การมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 
มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

- เปนไปตามหลักสูตร 
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ 
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ 

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
2. ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

3. สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

4. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ 
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ 

5. จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและทักษะดาน 
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ 

6. กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา 

(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
Learning) 

(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent  
Study : IS) 
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(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ 

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และ
สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

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

(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดําเนินการ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม 

สภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้ง 

การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือ 
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ 
ดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมี 
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดี ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาส 
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(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่ง 
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคลอง กับความตองการจําเปน
พิเศษ 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือขาย  
(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ 
เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

3.1 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กําหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอ 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึง 

องคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวย 

ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
3.2 สถานศึกษา 
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน 

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กําหนด 
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการ 

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผาน 

ระบบดิจิทัล 
 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการต้ังแตการผลิต และการพัฒนาครู อยางตอเน่ือง โดย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให
เปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เช่ียวชาญดาน
การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูที่มี 

จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู  
วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน 
วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยางเปน 
ระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของ
ตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ
เรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในช้ันเรียน ทํา
หนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดใหมี 
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กําหนดที่เช่ือมโยงความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของ
ตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 
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(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ที่มีความแตกตาง (Differentiated 
Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ 
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุง 
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นํา 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ต้ังแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และ
ผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองผานระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
บทนํา 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลด 
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให บรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ
ต้ังแตระดับองคกรปกครองทองถิ่นหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สราง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย
คํานึงถึงความจําเปน ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ ต้ังของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัด
การศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ 
และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals  
for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับพ้ืนที่  
รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพ 

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา 

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง 

บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ 

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ 
และที่ต้ังของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 
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3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน 
เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด  
และพ้ืนที่ 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ 
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เก่ียวของในการ 
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่ 

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เช่ือมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวาง 

แผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 
1.2 สถานศึกษา 
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด 

การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของระดับพ้ืนที่  

จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไป 

ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรู 

ไดอยางทั่วถึงครบถวน 
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ 

ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มี 

คุณภาพ 
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนใหผูเรียนที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียน 

อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทกุระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม 
บริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทํา 
มาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาด
แคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนที ่

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุน
ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใช
จายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส 
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4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู
อยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา  
ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้ง 17 
เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ย่ังยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580” 

ดังน้ัน นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา ศาสตร 
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 17 เปาหมาย มาเปนหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ
หลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเช่ือในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือ
คนรุนตอไปอยางแทจริง 
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เปาประสงค 
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค  

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง  

ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ 

บริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก 

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมี
บริบทที่เปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย 
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคที่เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด 

1) สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ
ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2) สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และ
มีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3) สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ มาใช
ประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ 

4) นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู
ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5) นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

6) ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการ
สรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7) ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให
เปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เอ้ือตอ
การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง 
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนตํ่าและชุมชนคารบอนตํ่าและพัฒนาวิทยากรใหความรู 

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนตํ่า 
4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปน 

กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 
คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. จัดจางผูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการ 
ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือดําเนินการตอ 
ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ 
ยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่ตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา ดานการผลิต  
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ
สัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตอ 
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช 
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดนํ้าเสีย ลดการใชเผาและลดใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมดี Green  
city ดานพลังงาน การจัดการขยะและนํ้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชนวัย 
ซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอด สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและนิเทศเชิง 
คุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
บทนํา 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนที่สําคัญ  
เน่ืองจากเปนนโยบายที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานทั้งระดับสํานักงานทั้ง
สวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับต้ังแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 
ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมี 
ความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 
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3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย
ดานหรือทุกดานไดโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาที่ อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุม
สถานศึกษา 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห หนาที่และอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความ
แตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ และขอจํากัดของแตละพ้ืนที่ 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงาน ดานธุรการ ดาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว เปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผู
ปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุม
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทํา 
แผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เปนตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ 
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําผลการ 
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม  
สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม  
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเช่ียวชาญ ประสบการณที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ 

(11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ ในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย
ดานหรือทุกดานได 

(12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทําหนาที่ 
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานทั้งระดับสํานักงานสวนกลาง  
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชระบบการ 
บริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน (Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมี 

สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

เปนมาตรการที่เนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรร 
งบประมาณอุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ตองการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง 
ลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแก
ผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเช่ือมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 

ผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ 

ผูเรียน เพ่ือลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย 

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผาน 
ระบบธนาคาร 
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4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
Technology) เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผู เรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล
งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาที่สามารถใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันทั้งองคกร 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับ 

ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเช่ือมโยงขอมูลของ 

นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ  
(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ดานบริหารจัด 

การศึกษาทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เช่ือมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางาน
รวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเช่ือมโยง  
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เก่ียวของ โดยการเช่ือมโยง
ขอมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และ 
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง กับความกาวหนาใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ต้ังแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษา
ของประเทศ 
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  

จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปน
พลโลกที่ดี 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการ
ที่กําหนด 
1.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรม
ราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
กําหนด 
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทศันคติที่ดี
ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถกูตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มคีุณธรรม จริยธรรม มี
คานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ซื่อสตัย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

(1)รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
(2)รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มคีานิยมที่
พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลกัษณ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
(6)จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(7)จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง 
เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี 
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาผูเรยีนมีความใหมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคกุคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน 
กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการ
ที่กําหนด 
2.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มผีลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสนิ การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการ
ปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ใน
การแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาช้ีแนะและความ
ชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรม
บมนิสัย 

(3)รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความ
พรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสนิ การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปน
ตน 
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4. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา 
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3. การจัดการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนิน
แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร ๖ ขอ คือ 
1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมสีมรรถนะในการ
แขงขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา 
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดําเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบน
พ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

(4)รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
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5. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร  
เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4.การพัฒนาคณุภาพผูเรียนในเขตพืน้ที่เฉพาะ 
4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทรุกันดาร 
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และทีดู่แลหอพัก
นอนตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบรบิท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทรุกนัดาร ชายแดน ชายฝง
ทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และ
เกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การ
พัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล 
และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทาง
ออนไลน 
4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร 
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็ก
ที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ใน
การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และภาษาที่ ๓ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

(5)รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ 
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมทีอ่ยูในพ้ืนที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนที่ 
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นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด  

เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว 
และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง 
นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมคีวามพรอมที่จะพัฒนา ตอ
ยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน 
1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและ
กระบวนการงบประมาณ ต้ังแตจํานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และ
เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การ
เบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และ
ความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร ต้ังแตระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 
1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. สถานศึกษา 
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีด

1. จํานวนผูเรยีนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะความรูทีส่อดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่
จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดาน
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ
ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
การแขงขันระดับนานาชาติ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด 
โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เชน การจัด การเรียนรูตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เปน
ตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียน มคีวามเปนเลิศทางวิชาการตาม
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และ
จัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่
สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการ และ
ความถนัดของผูเรียน 
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศใน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของ
ผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลาง
ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
1) หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวโนมการ

พัฒนาของประเทศ 
2) ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลองกับทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่
เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและ
นําไปปฏิบัติได 

3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
4) ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 
5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ  
 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
  มแีนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลกัสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และ
สติปญญา)สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู 
“ครูผูสอน” เปน“Coach” ผูอํานวยการการเรียนรู 
ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับ
ระบบการวัดประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร 
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) แลปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู ใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนและบรบิทของพ้ืนที่ 
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับ
ปฐมวัย 
       เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุก
ดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล 

1. ผูเรียนทกุระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 
2.รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผานเกณฑที่กําหนด 
3.รอยละของผู เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอย
ละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
4.รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการ
เรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความ
ถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
5.ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
2.1.1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ประเมินพัฒนากาเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงาน
ผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษาเพ่ือประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย แลดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งผูบรหิาสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย 
รวมทั้งผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครผููชวยดาน
ปฐมวัยตามมาตรฐานที่กําหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย 
แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ 
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.1.2 สถานศกึษา 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย จดัสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน
ใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปน
เลน เรียนรูอยางมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มคีุณภาพเหมาะสม มี
มาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมสีขุภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ 
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีสวนรวมและการสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรยีนระดับ
ประถมศึกษา 
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
2.2.1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคณุลักษณะ 
- เปนไปตามหลักสูตร 
- มีทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
- มีทกัษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการ
พัฒนานวัตกรรม 
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใช
ดิจิทัลเปนเครือ่งมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีทกัษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู มีนิสัยรกัการอาน มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 
(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ
ดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงาน เพ่ือ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการ
ประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได 
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(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพรอมสูการประกอบ สมัมาอาชีพ 
(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรยีน ได
รับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก
โภชนาการ 
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2.2 สถานศกึษา 
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช
ฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
- ความรูและทกัษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และ
การหาความสัมพันธ 
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดาน
อาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ
สังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมี
เหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยาง
ครบถวนถูก 
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(8) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2.2 สถานศกึษา 
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช
ฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
- ความรูและทกัษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และ
การหาความสัมพันธ 
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดาน
อาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ
สังคม (Social and Emotional Learning: SEL) 
(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมี
เหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยาง
ครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนา
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี
วินัย มีทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการ
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คิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชใน
การเรียนรู มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
มีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
นําไปสู การมทีักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ มคีวามยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหวัุฒนธรรม 
มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
2.3.1 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดาน
ความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่
เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลกัษณะ 
- เปนไปตามหลักสูตร 
- มีทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
- มีทกัษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการ
พัฒนานวัตกรรม 
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีทกัษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ใน
การเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
(2) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
และช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพ่ือ
เปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 
(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ



 
 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

64 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและ
นําไปปฏิบัติได 
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพรอมสูการประกอบ สมัมาอาชีพ 
(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ผูเรียนที่มีความรูและทกัษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออก
กําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ 
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศกึษา 
(1) สงเสริมครใูหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) สงเสริมครใูหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจดัการเรียนรูอยางเปน
ระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคําถาม 
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
- ความรูและทกัษะในดานศิลปะ 
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ 
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปน
นวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนให
ผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี
สุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดาน
รางกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพได
ตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของ
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ตนเอง 
(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.4 พัฒนาคณุภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปน
พิเศษ 
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ
เฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการดําเนินการ 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทัง้การพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับ
เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบทีห่ลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ 
เฉพาะบุคคล 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงเสริม สนับสนุน การใหบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI) 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดาน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบรบิทและความตองการ
จําเปนพิเศษ 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การ
ใหบริการ และการเรียนรู 
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็ก
ดอยโอกาส 
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมคีวามรูทักษะ ประสบการณ 
มีเจตคติที่ดี ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและ
เด็กดอยโอกาส 
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บรกิาร และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่สอดคลอง กับความตองการจําเปนพิเศษ 
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือขาย (Education 
Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
3. นําเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช
สนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของ
ตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียน
สามารถสรางสงัคมฐานความรู (Knowledge - Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองค
ความรูประเภทตาง ๆ หนังสอืแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตร
ที่กําหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรยีนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital 
device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และ
การเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน
การเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.2 สถานศึกษา 
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองค
ความรูประเภทตาง ๆ หนังสอืแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตร
ที่กําหนด 
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการ
การเรียนรู  
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการต้ังแตการผลิต 
และการพัฒนาครู อยางตอเน่ือง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองรวมมือกับ
สถาบันการผลติครู ในการผลติ และพัฒนาครูใหเปนไป
ตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถ
สูงใหเขามา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ืองครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เช่ียวชาญ
ดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ 
และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียน
โดยตรง 
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
การผลิตครูทีม่คีุณภาพ เปนมาตรการการสรางความ
รวมมือกับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูทีม่ีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สราง
ความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาด
แคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

6.ครู  มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน 
“Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมมือกับสถาบันการผลิตครวูางแผนวิเคราะหหลักสูตร
ใหสอดคลองกบัแผนความตองการ 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทีม่ี
ทัศนคติที่ดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การ
ผลิตคร ู
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ 
4.2 พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดย
พัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก 
“ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ
เรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู และทํากิจกรรมในช้ันเรยีน ทําหนาที่
กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัด
ระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสราง
นวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหคร ู
ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนา
อยางเปนระบบและครบวงจร 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันคุรพัุฒนาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร ที่กําหนดที่เช่ือมโยงความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path) 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) 
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาทีข่องตน 
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common 
European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด 
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูให
สามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ที่มี
ความแตกตาง (Differentiated Instruction) 
(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

70 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ให
มีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาด
เล็กได อยางมีประสิทธิภาพ 
(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรยีนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Training 
(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจดัการศึกษา
ขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 
(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ต้ังแต
การจัดทําฐานขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใช
ในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
2) พัฒนาหลกัสูตร เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ใน
สาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรยีน ที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ และผูเรยีนที่มีความแตกตาง เปนตน 
3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบรหิาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
ผานระบบดิจิทัล 
4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการ
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
5) พัฒนาครใูหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษา คอมพิวเตอร (Coding) 
 

นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับพ้ืนที่ รวมมือในการ
จัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
4. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพของประชาชน 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 
ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เก่ียวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที ่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกร
ปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม 
เช่ือมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรยีน 
1.2 สถานศึกษา 
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 
เอกชน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของระดับพ้ืนที่ จัดทํา
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัย 

1.ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศกึษาที่มี
คุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง
เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพ้ืนที ่
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทําสํามะโน
ประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไปใชในการ
วางแผนการจัดการศึกษา 
(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรูได
อยางทั่วถึงครบถวน 
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร 
อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให
ผูเรียนที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัย
ทั้งไปและกลับ 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสงักัดทุกระดับและทุก
ประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที ่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) 
มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) มาตรฐาน ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบท
ของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เปนสําคัญ 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนน
สถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่
หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 

5. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพขอเท็จจริง โดย
คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา 

6. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนผูเรยีนทุกกลุม และ
สถานศึกษาทกุประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
โอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียน
ทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และทีต้ั่งของ
สถานศึกษา จดัหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือ
ผูขาดแคลนทนุทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่
มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทนุให
สถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับ
ผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สงเสริสงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณ
การศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณ

2.ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยาง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 
โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา และความ
ตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
กอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประสานความ
รวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุน
ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพ และมี
ความโปรงใส 

 

 

7. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการดาน

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปน
เครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital 
Literacy) แกผูเรียน 
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาปรบัปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การจัดการเรียนรูแกผูเรียน 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณ
ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณ
ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

6 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
อุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุก
ระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน
อุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยาง
เหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 
 
 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง ฉลากสี

เขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค สูการ

ลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน

ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมี
บริบทที่เปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริมความรู
และสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม 

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
9. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนว
ทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบรโิภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR 
CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนตํ่าและ
ชุมชนคารบอนตํ่าและพัฒนาวิทยากรใหความรูเรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนตํ่า 
4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจดัการเรียนและจัดทํา
หนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนกับ
สิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอ
ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 
คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ 
การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
5. จัดจางผูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่
ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 
6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใช
พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน ๖ 
ศูนย 4 ภูมิภาค 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและ
แนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให
ความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บาน
และชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง 
ฯลฯ 
2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูป
ผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี
สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอน
ที่โรงเรียนและชุมชน 
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบ
มีสวนรวมและการนําขยะ มาใชประโยชนรวมทั้ ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ 
4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลง
เรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการลดใช
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปน
แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

 
********************** 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของภาค 16 
 

วิสัยทัศน 
“ประชากรไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมคีุณภาพ ดํารงชีวิตอยูในโลกศตวรรษที่ 21   

ภายใตวิถีวัฒนธรรมลานนาอยางมความสขุ” 
พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ 

เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
7. การบริหารจัดการ 

เปาประสงคหลกั 
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง  
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ       

เทาเทียม 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ   

เติมเต็มตามศักยภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางทั่วถึง 

และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ          

บริบทที่เปลี่ยนแปลงโลก 
กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา  

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพให

ไดตามมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา      

สูความเปนสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย  
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธที่ 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง

เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด  

กลยุทธที่ 2 ยกยองเชิดชูเกียรติ สงเสริมขวัญและกําลังใจ ของครูและบุคลากรการศึกษาใหม ี      

ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ ดํารงตนบนพ้ืนฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธที่  4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ

พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม 
  

ยุทธศาสตรที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เช่ือมโยง กับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา  

และสภาพพ้ืนที่ของกลุมจังหวัด    

กลยุทธที่ 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวช้ีวัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่กลุมจังหวัด 

กลยุทธที่ 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจัดทํารายงาน 

การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัย หลากหลายวิธีการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี 

ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ  

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ 

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล 

ชองทางอ่ืนๆ 
กลยุทธที่ 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี 

ประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ  
กลยุทธที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธที่  2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา 
เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดแหลงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2562 – 2565) 
จังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision) 
“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต 

ทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น ภายใตการเช่ือมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เปาหมายใหม 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา 

การคาชายแดน 
3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 

สรางสรรค 
 

4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง 
และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงครวม 
จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี 

รายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย 

ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง 

เศรษฐกิจสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพะเยา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ       

จังหวัดพะเยา ดังตอไปน้ี 

วิสัยทัศน 

“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคหลัก 
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  

(ภายใตช่ือโรงเรียนสุจริต) 
4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 
5. โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด 
9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
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1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว 
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในช้ัน 

เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

กลยุทธ 
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและ
สถานประกอบการ 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานที่ 
1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูช้ันเรียน 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษาตลอดชีวิต 
3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 
4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต 
สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจําป 2562 
3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)  

จังหวัดพะเยา 
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม 
2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 
5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสูการปฏิบัติ 
6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

5.2  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ 
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 
6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ 

ตามบาน 
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (2563-2565) 

 
วิสัยทัศน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรชั้นนําผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 
พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 

5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

6. พัฒนาศักยภาพผู เรียนใหมีความรู  ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตคุณลักษณะใน        

ศตวรรษที่ 21  

7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 

8. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

10.  สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงค (Goals) 
เปาประสงคของการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

1) สพป.พะเยาเขต 1 มคีุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560 
2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ

รวดเร็ว  
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสม

กับการใชงาน 
5) สถานศึกษามหีลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
6) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
7) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน 
8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ 
9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
10)  สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคเีครือขายที่มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ (Strategic Issues)  
กลยุทธหลักในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประกอบดวย 

กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม 
 

กลยุทธหลักและกลยุทธโครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา  
เขต 1 ประกอบดวย 
 

กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสม 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับขั้นพ้ืนฐาน 
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่

หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
 

กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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• Professional 
• ความเปนมืออาชีพ P 

• Harmony 
• ความสามัคค ีH 

• Accountaqbility 
• ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได A 

• Youth 
• เพ่ือเด็กและเยาวชน Y 

• Aim 
• การมุงสูเปาหมายรวมกัน A 

• Ownership 
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร O 

 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร 
    “สุสสูสา  สุตวฑฺฒน”ี 

    การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู 

 

คานิยมองคกร 

                 P H A Y A O 
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ทิศทางการพฒันาการศึกษา โรงเรียน.............................................ปการศึกษา 2563-2565 
 

วิสัยทัศน........................................................... 
พันธกิจ ............................................................  
เปาหมาย..........................................................               
กลยุทธ ............................................................ 
อัตลักษณ......................................................... 
เอกลักษณ 
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สวนที่  4 
รายละเอียดโครงการ 
 

               ในปการศึกษา 2563 โรงเรียน ........ ไดการจัดสรรงบประมาณสูโครงการ/กิจกรรม 
ตามที่ไดประมาณการรายรับไว จํานวน ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 104 

บัญชโีครงการดานวิชาการ 
 

จํานวน.............. โครงการ 
 
 
ที่ ชื่อโครงการ จํานวนเงนิ (บาท) 

1 โครงการ..................  

2 โครงการ..................  

3 โครงการ..................  

4 โครงการ..................  

5 โครงการ..................  

6 โครงการ..................  

7 โครงการ..................  

8 โครงการ..................  

9 โครงการ..................  

 
  

รวม ............................. โครงการ                รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  
โครงการ    ....................................................... 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม           (    ) โครงการตอเน่ือง     
สนองกลยุทธ  สถานศึกษา ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองมาตรฐานสถานศึกษา ขอที่ ............................................................................................ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   ............................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ  ..............................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
 .....................................................................................................................................................  
2. วัตถุประสงค 
 1.........………………………………………………………………………………………………………  
 2.........………………………………………………………………………………………………………  
 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 .............................................................................................................................................................  
 เชิงคุณภาพ 
 .............................................................................................................................................................  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรมการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    
    
    
 รวมงบประมาณทั้งหมด   
5. งบประมาณรายรบั  ทั้งหมด จํานวน.........................................................บาท 
     มาจากแหลงงบประมาณ  
      (   )  ...........................................                     จํานวน.............................  บาท 
     (   )  ...........................................                      จํานวน.............................  บาท 
              (   ) .............................................                      จํานวน............................  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ คาใชจาย รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่1 

1.1................................... 
1.2.................................... 

     

 กิจกรรมที่2 
2.1................................... 
2.2.................................... 

     

 รวม      
  
7. สถานที่ดําเนินการ……………………………………………………………………………………….  
8. หนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ............................................................................................................................ 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
   
   
   
 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.............................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 

             (...................................................) 
               ...................................................   
 
               (ลงช่ือ)................................................ผูอนุมัติโครงการ    
                             (...............................................) 
          ผอ.โรงเรียน................................... 
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บัญชโีครงการดานบริหารงานบุคคล 
 

จํานวน.............. โครงการ 
 
 
ที่ ชื่อโครงการ จํานวนเงนิ (บาท) 

10 โครงการ..................  

11 โครงการ..................  

12 โครงการ..................  

13 โครงการ..................  

14 โครงการ..................  

15 โครงการ..................  

16 โครงการ..................  

   

   

 
  

รวม ............................. โครงการ                รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ    ....................................................... 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม           (    ) โครงการตอเน่ือง  
สนองกลยุทธ  สพฐ. ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สพป.เชยีงราย เขต 2 ขอที ่………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สถานศึกษา ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองมาตรฐานสถานศึกษา ขอที่ ............................................................................................ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   ............................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ  ..............................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
 .....................................................................................................................................................  
2. วัตถุประสงค 
 1.........………………………………………………………………………………………………………  
 2.........………………………………………………………………………………………………………  
 

3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 .............................................................................................................................................................  
 เชิงคุณภาพ 
 .............................................................................................................................................................  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรมการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    
    
    
 รวมงบประมาณทั้งหมด   
 

5. งบประมาณรายรบั  ทั้งหมด จํานวน.........................................................บาท 
     มาจากแหลงงบประมาณ  
      (   )  ...........................................                     จํานวน.............................  บาท 
     (   )  ...........................................                      จํานวน.............................  บาท 
              (   ) .............................................                      จํานวน............................  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ คาใชจาย รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่1 

1.1................................... 
1.2.................................... 

     

 กิจกรรมที่2 
2.1................................... 
2.2.................................... 

     

 รวม      
  
7. สถานที่ดําเนินการ……………………………………………………………………………………….  
8. หนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ............................................................................................................................ 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
   
   
   
 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.............................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 
             (...................................................) 
               ...................................................   
 

               (ลงช่ือ)................................................ผูอนุมัติโครงการ    
                             (.................................................) 
          ผอ.โรงเรียน.................................. 
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บัญชโีครงการดานงบประมาณ 
 

จํานวน.............. โครงการ 
 
 
ที่ ชื่อโครงการ จํานวนเงนิ (บาท) 

17 โครงการ..................  

18 โครงการ..................  

19 โครงการ..................  

20 โครงการ..................  

21 โครงการ..................  

   

   

 
  

รวม ............................. โครงการ                รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ    ....................................................... 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม           (    ) โครงการตอเน่ือง  
สนองกลยุทธ  สพฐ. ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สพป.เชยีงราย เขต 2 ขอที ่………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สถานศึกษา ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองมาตรฐานสถานศึกษา ขอที่ ............................................................................................ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   ............................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ  ..............................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
 .....................................................................................................................................................  
2. วัตถุประสงค 
 1.........………………………………………………………………………………………………………  
 2.........………………………………………………………………………………………………………  
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 .............................................................................................................................................................  
 เชิงคุณภาพ 
 .............................................................................................................................................................  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรมการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    
    
    
 รวมงบประมาณทั้งหมด   
 
5. งบประมาณรายรบั  ทั้งหมด จํานวน.........................................................บาท 
     มาจากแหลงงบประมาณ  
      (   )  ...........................................                     จํานวน.............................  บาท 
     (   )  ...........................................                      จํานวน.............................  บาท 
              (   ) .............................................                      จํานวน............................  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ คาใชจาย รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่1 

1.1................................... 
1.2.................................... 

     

 กิจกรรมที่2 
2.1................................... 
2.2.................................... 

     

 รวม      
  
7. สถานที่ดําเนินการ……………………………………………………………………………………….  
8. หนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ............................................................................................................................ 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
   
   
   
 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.............................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 

 (ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 
             (...................................................) 
               ...................................................   
 
               (ลงช่ือ)................................................ผูอนุมัติโครงการ    
                             (.................................................) 
          ผอ.โรงเรียน.................................. 
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บัญชโีครงการดานบริหารงานท่ัวไป 
 

จํานวน.............. โครงการ 
 
 
ที่ ชื่อโครงการ จํานวนเงนิ (บาท) 

22 โครงการ..................  

23 โครงการ..................  

24 โครงการ..................  

25 โครงการ..................  

26 โครงการ..................  

27 โครงการ..................  

   

 
  

รวม ............................. โครงการ                รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ    ....................................................... 
ลักษณะโครงการ          (    ) โครงการใหม           (    ) โครงการตอเน่ือง  
สนองกลยุทธ  สพฐ. ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สพป.เชยีงราย เขต 2 ขอที ่………………………………………………………….   
สนองกลยุทธ  สถานศึกษา ขอที่ ………………………………………………………….   
สนองมาตรฐานสถานศึกษา ขอที่ ............................................................................................ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   ............................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ  ..............................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
 .....................................................................................................................................................  
2. วัตถุประสงค 
 1.........………………………………………………………………………………………………………  
 2.........………………………………………………………………………………………………………  
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 .............................................................................................................................................................  
 เชิงคุณภาพ 
 .............................................................................................................................................................  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรมการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    
    
    
 รวมงบประมาณทั้งหมด   
5. งบประมาณรายรบั  ทั้งหมด จํานวน.........................................................บาท 
     มาจากแหลงงบประมาณ  
      (   )  ...........................................                     จํานวน.............................  บาท 
     (   )  ...........................................                      จํานวน.............................  บาท 
              (   ) .............................................                      จํานวน............................  บาท 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ คาใชจาย รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่1 

1.1................................... 
1.2.................................... 

     

 กิจกรรมที่2 
2.1................................... 
2.2.................................... 

     

 รวม      
  
7. สถานที่ดําเนินการ……………………………………………………………………………………….  
8. หนวยงาน/ผูที่เก่ียวของ............................................................................................................................ 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 
   
   
   
 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.............................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผูเสนอโครงการ 
             (...................................................) 
               ...................................................   
 
               (ลงช่ือ)................................................ผูอนุมัติโครงการ    
                             (.................................................) 
          ผอ.โรงเรียน.................................. 
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สวนที่  5 
การกํากับ  ติดตาม และรายงานผล 

 
 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียน........................ไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ  ดังน้ี  
 
การกํากับ ติดตาม   
 มีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ และติดตาม มีขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืนๆ อยางไร 
   - คณะกรรมการ     
 - ขั้นตอน  ระยะเวลา (ติดตาม รอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน)    
 - วิธีการ 
  

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 เงินที่คาดวาจะไดรับ ใชไป คงเหลือ + ผลผลติ (Output) + ผลลัพธ (Outcome) + ปญหา + 
อุปสรรค + ขอเสนอแนะ 
 
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 เงินที่คาดวาจะไดรับ ใชไป คงเหลือ + ผลผลติ (Output) + ผลลัพธ (Outcome) + ปญหา + 
อุปสรรค + ขอเสนอแนะ 
 

การรายงานผลและจัดทาํขอมูลสารสนเทศ 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งโรงเรียน………………………………………….. 
ที่   ………/2563…………. 

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําและกํากับติดตาม รายงานผล ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561 

------------------------------- 
ดวย  โรงเรียน.............................................  จะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือใช

เปนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา   ประกอบกับ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่   23 กุมภาพันธ 2561 กําหนดไวในขอ 3 วา “ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” กฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ทั่วถึงและ มีคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ดังน้ัน  โรงเรียน ................................. จึงแตงต้ังคณะทํางานจัดทําและกํากับติดตาม รายงานผล ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  ดังน้ี 

1) คณะทํางานจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563   
 1.1....................................................... 
 1.2......................................................  

                      มีหนาที ่  
1.   
2.   

    2)คณะทํางานกํากับ ติดตาม และรายงานผลตามแผนและรายงานผลโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  

 2.1....................................................... 
 2.2......................................................  

                       มีหนาที่   
1.   
2.   

     ทั้งน้ี   ต้ังแต วันที่ ................. เปนตนไป 
 
     สั่ง   ณ   วันที ่    มีนาคม   พ.ศ. 2563  
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2. บันทึกการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศกึษา 
แนบสําเนาบันทึกการประชุม  
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
3. รูปภาพกิจกรรมขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 
 


