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ส่วนที่ 1 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ที่ตั้งส านักงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลท่ายาง      
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3246 1752 หมายเลขโทรสาร    
0 3246 1752 ต่อ 204 เว็บไซต์ (Website)  http://www.pbi2.go.th  พิกัดต าบลทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 
(Latitude)  12.930582 เหนือ (N) ลองจิจูด (Longitude)  99.906088 ตะวันออก (E) 
2. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบ่งกลุ่มงานตามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ       
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pbi2.go.th/
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน   59   คน  
แยกรายละเอียดตามกลุ่มงานดังนี้ 

ที ่ รายการ ผอ.เขต รอง  
ผอ.เขต 

บุคลากร 
ทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 ผู้บริหารการศึกษา - 2 - - - 2 

2 กลุ่มอ านวยการ - - 5 2 7 14 

3 กลุ่มนโยบายและแผน - - 6  - 6 

4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ  การสื่อสาร 

- - - - 3 3 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

- - 8 - 1 9 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 3 1 3 7 

7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 1 - 1 2 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.ศึกษานิเทศก์ 
2.ธุรการ  

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

5 
2 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

5 
2 

9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 - 1 6 

10 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - 2 

11 กลุ่มกฎหมายและคดี - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น - 2 38 3 16 59 

ที่มา :  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ธันวาคม 2562 
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3. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 อ าเภอ 
ดังนี้ อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า อ าเภอบ้านลาด อ าเภอแก่งกระจาน รายละเอียด ดังนี้  

ตารางแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่ายาง 12 118 4 9 

ชะอ า 9 67 3 4 

บ้านลาด 18 115 1 14 

แก่งกระจาน 6 52 - 6 

รวม 45 352 8 33 

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง 

แผนที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 

อ าเภอท่ายาง 
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อ าเภอชะอ า 

 
 
 

อ าเภอบ้านลาด 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอบ้านลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    อ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
    4.1 โรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จ านวน 123 
โรงเรียน ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียน 

อ าเภอชะอ า 
 จ านวน 26 โรงเรียน 

นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ    บ้านหุบกะพง 
บ้านหนองยาว       ชาวไร่ 
บ้านร่องระก า                      บ้านหนองเผาถ่าน  
บ้านดอนขุนห้วย      บ้านดอน 
บ้านนายาง        บ้านเนินทราย 
บ้านบางเกตุ                        บ้านบางเก่า 
วัดโตนดหลวง                      บ้านทุ่งขาม 
บ้านโป่งแย้                         บ้านไร่ใหม่พัฒนา 
บ้านรางจิก                         บ้านหนองเขื่อน 
วัดช้างแทงกระจาด               บ้านดอนมะกอก 
บ้านอ่างหิน                        บ้านบ่อไร่  
วัดหนองศาลา                     บ้านบ่อหลวง 
บ้านพุหวาย                        บ้านหนองขาม 

อ าเภอท่ายาง  
จ านวน 44 โรงเรียน 

บ้านท่ามะริด  บ้านทุ่งโป่ง 
บ้านโพรงเข้  บ้านยางชุม 
บ้านสารเห็ด  บ้านหนองเขาอ่อน 
บ้านเขากระปุก บ้านโป่งเกตุ 
บ้านหนองคอไก่ บ้านหนองตาฉาว 
บ้านเขาอ่างแก้ว บ้านหนองโรง 
บ้านสระพระ  บ้านหนองขานาง 
เขื่อนเพชร  วัดเขื่อนเพชร 
วัดท่าขาม  วัดท่าคอย 
บ้านท่าไม้รวก บ้านท่าลาว 
บ้านหนองชุมแสง บ้านหนองเตียน 
วัดพระพุทธบาทฯ บ้านท่ากระเทียม 
บ้านท่ายาง  บ้านหนองแขม 
วัดเขากระจิว  บ้านหนองบ้วย 
สหกรณ์บ ารุงวิทย์ บ้านหนองน้ าถ่าย 
บ้านห้วยตะแกะ วัดเขาปากช่อง 
วัดท่าเหว  บ้านในดง 
บ้านดอนเตาอิฐ วัดตาลกง 
วัดมาบปลาเค้า บ้านท่าโล้ 
วัดวังไคร้  บ้านท่าหัวลบ 
บ้านแม่ประจันต์ บ้านหนองเกตุ 
บ้านหันตะเภา วัดหนองบัว 
วัดหนองจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอบ้านลาด  
จ านวน 29 โรงเรียน 

วัดศาลาเขือ่น วัดอินจ าปา 
วัดม่วงงาม  วัดถ้ ารงค ์
วัดโพธิก์ร ุ  วัดเขาทะโมน 
วัดท่าศาลาราม วัดจันทาราม 
บ้านดงห้วยหลวง วัดลาดศรทัธาราม 
วัดกุ่ม  วัดหนองกาทอง 
วัดดอนกอก  บ้านแหลมทอง 
บ้านไร่โคก  บ้านไร่ถิ่นน้อย 
บ้านหนองไกเ่ถือ่น วัดบ่อบุญ 
บ้านลาดโพธิ ์ วัดห้วยเสือ 
วัดหว้า  วัดช่อมว่ง 
บ้านซ่องฯ  บ้านโป่งสลอด 
วัดโพธิ์ลอย  บ้านหนองโสน 
บ้านพุตุม  บ้านหนองจอก 
วัดหนองแก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอแก่งกระจาน  
จ านวน 24 โรงเรียน 

ชลประทานแก่งกระจาน    บ้านวังนางนวล 
บ้านตะเคียนงาม บ้านน้ าทรัพย์ 
บ้านต้นเกด  บ้านแม่คะเมย 
บ้านพุเข็ม  บ้านเขากลิ้ง 
บ้านหนองหงษ์ บ้านท่าเรือ 
บ้านป่าเด็ง  บ้านมะขามโพรง 
บ้านห้วยกวางจริง บ้านหนองมะกอก 
บ้านหนองสะแก บ้านซ่อง 
บ้านทุ่งเคล็ด  บ้านห้วยปลาดุก 
อ.ฮ.ลิงค์  บ้านสองพี่น้อง 
บ้านหนองปืนแตก บ้านด่านโง 
บ้านพุสวรรค ์
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         ขนาดของโรงเรียนในสังกัด 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน เปอร์เซ็นต์ 

1 - 120 75 60.98 

121 - 200 32 26.01 

201 - 300 11 8.94 

301 - 499 3 2.44 

500 – 1499 2 1.63 
 
                            ที่มา  ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน 
4.2 นักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จ านวน 15,869  
คน โดยแยกรายอ าเภอ แยกชั้น แยกเพศ รายละเอียดตามตารางข้อมูลจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
 
 

 
 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 10 364 409 453 393 416 413 405 407 119 92 88 
หญิง 12 326 397 388 377 349 351 374 371 70 83 66 
รวม 22 690 806 841 770 765 764 779 778 189 175 154 

 
 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 
ชาย 8 183 164 199 198 184 200 185 198 46 33 36 
หญิง 4 165 176 169 176 159 173 132 133 23 24 16 
รวม 12 348 340 368 374 343 373 317 331 69 57 52 

             
 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 
ชาย 4 147 149 162 157 137 159 161 168 58 53 42 
หญิง 7 131 134 157 144 148 144 154 145 30 34 33 
รวม 11 278 283 319 301 285 303 315 313 88 87 75 

    

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 
ชาย 35 188 160 213 208 184 188 180 164 44 34 39 
หญิง 38 182 173 175 158 168 143 162 181 20 40 33 
รวม 73 370 333 388 366 352 331 342 345 64 74 72 

                     ที่มา  ข้อมูล Data Management Center : DMC  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 
 

จ านวนนักเรียน แยกอ าเภอ แยกชั้น แยกเพศ 

ท่ายาง 

ชะอ า 

แก่งกระจาน 

บ้านลาด 
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4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด ทั้งสิ้น จ านวน 908 คน  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ผอ.สพป. รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษานิเทศก์ ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร. ครู รวม 

ครูผู้ช่วย - - - - - 170 170 
คศ.1 - - - - - 108 108 
คศ.2 - - - 49 1 138 188 
คศ.3 - 2 5 58 1 374 440 
คศ.4 - - - 1 - 1 2 

รวม - 2 5 108 2 791 908 
 
ที่มา  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ พฤศจิกายน 2562 
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5. ผลการประเมินคุณภาพ O-NET นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับสังกัด สพฐ.และระดับประเทศ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์สอบส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 น าเสนอผลการประเมินในรูปของค่า
คะแนน สูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอผลการประเมินราย
โรงเรียนภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ รายละเอียดตามตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา2561ของศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
X S.D. X S.D. ผลต่าง X  X S.D. ผลต่าง X 

ภาษาไทย 55.17 14.57 54.61 15.20 0.56 55.90 15.65 -0.73 
ภาษาอังกฤษ 35.01 13.51 35.47 15.05 -0.46 39.24 18.38 -4.23 
คณิตศาสตร์ 36.05 18.64 35.65 18.98 0.4 37.50 20.41 -1.45 
วิทยาศาสตร์ 38.80 11.42 38.83 11.91 -0.03 39.93 12.63 -1.13 
เฉลี่ยรวม 41.26 14.54 41.14 15.29 -0.75 43.14 16.77 -2.23 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระที่มีคะแนนสูงสุด คือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.17 รองลงมา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.80 และ 36.05 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.01 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด 
มี 2 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
55.17 และ36.05 และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 23 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ      ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
  
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

เขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
X S.D. X S.D. ผลต่าง X  X S.D. ผลต่าง X 

ภาษาไทย 50.51 14.85 55.04 15.79 -4.53 54.42 16.02 -3.91 
ภาษาอังกฤษ 27.29 8.95 29.10 10.94 -1.81 29.45 11.55 -2.16 
คณิตศาสตร์ 26.72 10.77 30.28 16.02 -3.56 30.04 16.03 -3.32 
วิทยาศาสตร์ 34.40 9.50 36.43 10.99 -2.03 36.10 11.01 -1.70 
เฉลี่ยรวม 34.73 11.02 37.71 13.44 -2.98 37.50 13.65 -2.77 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระที่มีคะแนนสูงสุด คือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.51 รองลงมา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.40 และ 27.29 ตามล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.72 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัด
ทุกกลุ่มสาระ 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด ปีปัจจุบัน 

2562 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อัตราการเข้าเรียน 100 100 100 100 100 100 
2. อัตราการเรียนต่อ 

- ชั้น ป.1 
- ชั้น ม.1 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

3. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
- O-NET ป.6 
- O-NET ม.3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 3 

 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 



๑๓ 
 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
1. การพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราโชบายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 การศึกษาต้องมุ่งพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน

ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ชั่ว ดี ปฏิบัติแต่

สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 ด้านที่ 3 มีงานท า และมีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน

สถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท างานจนส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลั กสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู ้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมี
อาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 ด้านที ่ 4 การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที ่ของทุกคน ครอบครัว
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน

วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียน รู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่า งน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 

 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรค
สาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน 

 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
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3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ประเทศไทยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือใช้เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทาง
ที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู ่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 ภายใต้

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน มีความเป็นธรรมในสังคม ประเทศไทย
มีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม คนไทยในอนาคตจึงต้องมีประสิทธิภาพและ
ร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบท การพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี ่ยนแปลง ภายในสังคมแห่งการเรียนรู ้ที ่คนไทยสามารถเรียนรู ้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.2 เป้าหมาย 
 1.) ความม่ันคง 
    1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

    1.2) ประเทศมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

    1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

    1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 2.) ความม่ังคั่ง 
    2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน

กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 

    2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

    2.3)  ความสมบูรณ์ในทุนที ่จะสามารถสร ้างการพัฒนาคนอย่างต ่อเนื ่อง ได ้แก่          
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ                  ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.) ความยั่งยืน 
    3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

    3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

    3.3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 วัตถุประสงค์ 

 1.) เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2.) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม 
 3.) เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4.) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  
3.4 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 

ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า

เทียมและทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ย ุท ธ ศ าสตร ์ที ่ 5 . 1  ก า ร จ ัด ร ะบบอน ุร ัก ษ ์ ฟื ้นฟ ูแ ล ะป ้อ ง ก ัน ก า ร ท า ล า ย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี

ขนาดที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญคือ 

  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป็นเงื ่อนไขที ่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที ่ยั ่งย ืนซึ ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที ่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
  4.1 วัตถุประสงค์ 

  1.) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2.) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

  3.) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า  



๑๗ 
 

 

  4.) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

  5.) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  6.) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

  7.) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 

4.2 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
  1.) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าท ัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

  2.) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

  3.) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที ่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4.) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

  5.) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

  6.) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ ่ง เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั ้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
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3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยการปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที ่พึง
ประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวิน ัย จ ิตสาธารณะ รวมทั ้งเร ่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้ มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ สูงอายุวัย
ต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื ่อมล้ าในสังคม  ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง รายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือที ่เชื ่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และ
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
เพิ ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ 
(Welfare) ที ่เหมาะสมอย่างทั ่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจา กโรงเรียน
กลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล  

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการ
บริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโ ภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีเป้าหมาย สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
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  4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ังคมของประเทศในระยะ 20 ป ีข ้า งหน ้า  โดยม ีเป ้าหมายเ พื ่อปกป ้องและเช ิดช ูสถาบ ัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการรักษา
ความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตส านึก
ของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความ
แตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั ้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รั บผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคต
ในปี 2579 โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาด
เล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต   

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้
ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย เพิ่มค วามเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2567 ได้ก าหนสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้อย่างทั่วถึง 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 3) คุณภาพการศึกษา ( Quality) 
ระบบการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ สามารถพัฒนาผู ้เร ียนให้บรรลุข ีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 4) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 5) ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

 5.1 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

 5.2 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objective) 
  1.) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.) เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีค ุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  3.) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อม
ล้ าภายในประเทศลดลง 

 5.3 ยุทธศาสตร์ 
  1.) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2.) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
  3.) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4.) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5.) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6.) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 5.4 เป้าหมายสุดท้าย (Ends) 
   1.) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์
ความรู้ที่ส าคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการด ารงชีวิต และ
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 

   2.) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์ การเรียนรู้(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge based Economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ที ่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู ้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   3.) สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ด้วย
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิง
พื้นที่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของ
การบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย  

   4.) ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ ส าหรับการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา 

   5.) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) เน้นให้
ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2574 กับทิศทางที ่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั ้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน(SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้ง
ของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลก (SCGs) อ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) 



๒๒ 
 

 

พุทธศักราช 2557 ค าสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรา 44) ร ัฐธรรมนูญแห ่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั ้ง ใช ้ผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  – 2559) ที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
อนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 

  6.1 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2.) ก าลังคนได้ร ับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ 
  3.) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  4.) คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5.) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6.2 วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
  6.3 พันธกิจ 
   1.) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
   2.) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
   3.) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.4 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  

   ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ     
การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน    
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเที ยม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ  

 
 



๒๓ 
 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิด
การสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที ่ของรัฐ มาตรา ๕๔  

บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 
บัญญัติว ่า “ให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพื ่อใช ้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิด  
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ                 
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วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
7.1 วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
7.2 พันธกิจ 

๑.) จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.) พัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

๓.) พัฒนาศ ักยภาพและคุณภาพผู ้เ ร ียนให้ม ีสมรรถนะตามหลักส ูตรและค ุณล ักษณะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔.) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ า ให้ผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕.) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖.) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗.) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
7.3 เป้าหมาย 

๑.) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒.) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓.) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพล เมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔.) ผู ้เร ียนที ่ม ีความต้องการจ า เป ็นพิเศษ (ผู ้พ ิการ) กลุ ่มชาติพ ันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕.) ผู ้บร ิหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู ้ ม ีความรู ้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖.) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
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ที ่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

7.4 มาตรการและแนวด าเนินการ 
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  บทน า 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที ่ถ ูกต ้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย  และรักษาศีลธรรม  เป็นผู ้เร ียนที ่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ  ที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง  เช ่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีว ิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ  และสังคม  ซึ ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที ่เฉพาะ  กลุ ่มชาติพันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  และกลุ ่มที ่อยู ่ในพื้นที ่ห่างไกล
ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น 
  เป้าประสงค์ 

๑.  ผู ้เ ร ียนทุกคนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถ ึงความร ัก ในสถาบันหลักของชาต ิ   
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัว  
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที ่สูง ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
  ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู ้เ ร ียนที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ด ีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓.  ร ้อยละของผู ้เ ร ียนม ีความรู ้ คว าม เข ้า ใจ  และม ีความพร ้อมสามารถร ับม ือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที ่ส ูง  ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง ได้ร ับการบริการ  
ด้านการศึกษาขั ้นพื้นฐานที ่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท  
ของพ้ืนที่ 

๖. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว  และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เ ร ียนให้มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗. จ านวนสถานศึกษาที ่จ ัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเร ียนรู้  
ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด 
ที ่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที ่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 



๒๗ 
 

 

  ๑.๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

  ๑.๒ สถานศึกษา  
๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ ้าอยู ่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน รู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เร ียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู ้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง  เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถานศึกษา 

๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง          การ
ค ุกคามในช ีว ิตและทร ัพย ์ส ิน  การค ้ามน ุษย ์ อาชญากรรม ไซ เบอร ์ ภ ัยพ ิบ ัต ิและภาวะฉ ุก เฉ ิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้รับ

ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 

  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู ้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 



๒๘ 
 

 

3.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑ )  สน ับสน ุน งบประมาณในการพ ัฒนาคร ูแล ะบ ุคล าก รทา งกา รศ ึก ษ า  

ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 

๒ )  จ ัดส ร ร งบประมาณเ พิ ่ม เ ต ิม ให ้ส ถานศ ึกษา ในกลุ ่ม โ ร ง เ ร ียน พื ้นที ่ส ูง 
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิ ดจิตส านึกรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที ่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที ่ส ูงในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล  และเกาะแก่ง”  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

3.๒ สถานศึกษา 
๑) พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการเรียนรู ้ และการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ  
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 
ในการยกระด ับการพ ัฒนาประ เทศ ในท ุกม ิต ิไ ปสู ่เ ป ้าหมายการ เป ็นประ เทศที ่พ ัฒนาแล ้ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให ้ม ีความเป ็น เล ิศทางว ิชาการจ ึงม ีความจ า เป ็นอย ่า งยิ ่งที ่จะต ้อ งด า เน ินการ ให ้สอดคล ้องก ัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู ้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทย ที ่มีทักษะวิชาชีพชั ้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู ้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ภายใต้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู ่การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  



๒๙ 
 

 

  ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy)  ด้านการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู ้เรื ่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 พ ัฒนาค ุณภ าพผู ้เ ร ีย น เ ต ็ม ต า มศ ัก ยภ า พ  น า ไปสู ่ค ว าม เป ็น เ ล ิศ ด ้า น ว ิช า ก า ร 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

    ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจ ัยและพัฒนาเครื ่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือ  

วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ

ถนัดทางการ เร ียนของนัก เ ร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรง เร ียนใน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา  
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู ่การพัฒนาผู ้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา  
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

    ๑ .๓ ศึกษา ว ิเคราะห์ความเหมาะสมของว ิธ ีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั ้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู ้เ ร ียนอย่าง เพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

    ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาจัด ท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
พัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
                     ๑.๕  ก าก ับ  ต ิดตาม และให้ความช่วย เหล ือสถานศึกษา พร ้อมทั ้ง ราย งาน  
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๒. สถานศึกษา  
 ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู ้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนตาม

ศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เช ิงบ ูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช ่น  สะเต ็มศึกษา ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

 ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  



๓๐ 
 

 

 ๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

 ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  
เ พื ่อปรับ เปลี ่ยนกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ให้แก่ผู ้เ ร ียนโดยเน้นการจัดการเร ียนรู ้ให้ แก่ผู ้เ ร ียน 
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

 ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

 ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
  บทน า 

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พ ัฒนาประชากรว ัย เ ร ียนท ุกคน  ท ุกช ่ว ง ว ัย  ตั ้ง แต ่ช ่ว งปฐมว ัย  ประถมศ ึกษา  
และมัธยมศึกษา  ผู ้เร ียนที ่ม ีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให ้ม ีความพร้อมทั ้งทางด้านร ่า งกาย   
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู ้ เป็นคนดี มีวินัย  เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเง ินที ่เหมาะสม  สามารถด ารงช ีว ิต 
อย่างมีค ุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเร ียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่  ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา  
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  มีความรักในสุขภาพและพลานามัย  และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู ้ที ่ม ีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให ้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ม ีค ุณภาพ พร ้อมส าหร ับว ิถ ีช ีว ิตในศตวรรษที ่ ๒๑ คร ู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าค ัญในอาชีพและหน้าที ่ของต น โดย ครูต ้องมีจ ิตว ิญญาณ 
ของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่
กระตุ ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู ้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู ้ ออกแบบกิจกรรม  
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

 
 
 



๓๑ 
 

 

  เป้าประสงค์ 
๑ . หล ักส ูตรปฐมว ัยและหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒ . ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท า งาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
๔ . ผู ้เ ร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่ อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗ . คร ู ม ีความรู ้ความสามารถในการจ ัดการ เร ียนการสอน และเป็นแบบอย่าง  

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ตัวชี้วัด 

๑ . ผู ้เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ม ร ร ถ น ะ ส า ค ัญ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร  ม ีท ัก ษ ะ ก า ร เ ร ีย น รู้  
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓ . ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔ . ร ้อยละผู ้เ ร ียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖  ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ ๓  
ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ม ีท ักษะการ เร ียนรู ้ที ่เ ชื ่อมโยงสู ่อาช ีพและการมีงานท า  ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๕ . ผู ้เ ร ียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีว ิต  สามารถด ารงชีว ิตอยู ่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗ . คร ู ม ีการ เปลี ่ยนบทบาทจาก “คร ูผู ้ส อน”  เป ็น  “Coach”  ผู ้ให ้ค าปร ึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป ็นมาตรการสน ับสน ุน ให ้ม ีการพ ัฒนาหล ักส ูตรแกนกลาง ให ้เป ็นหล ักส ูตร  

เช ิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที ่จ า เป็นในศตวรรษที ่ ๒๑  เอื ้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียน 
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เป ็นรายบ ุคคลอย ่าง เหมาะสมทุกด ้านทั ้งทางด ้านร ่างกาย  จ ิตใจ  อารมณ์ ส ังคม  และสต ิป ัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑ )  พ ัฒนาหล ักส ูต รท ุก ระด ับ เ พื ่อ ให ้ผู ้เ ร ีย น ได ้ร ับ กา รพ ัฒนาทั ้ง  ๔  ด ้าน  

(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” 

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง  พูด)  และทักษะด้านดิจิทัล  พร้อมที ่จะได้ร ับการพัฒนาในระดับการศึกษาที ่สูงขึ ้น โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

    ๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

     ๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

     ๓)  สนับสนนุให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
     ๔)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และ

องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
     ๕)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ

รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    ๒.๑.๒ สถานศึกษา 

๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม  ทั้ง
ในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  

๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้
อย่างมีความสุข 

๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้ม ีส ุขภาวะที ่ด ี ร ่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ 
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๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  

๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 
 ๑)  ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุน ให ้ส าน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา  และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

        - เป็นไปตามหลักสูตร  
        - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
        - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ   
        - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
        - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
        - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี

นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
 ๒) จัดท าเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพื่อทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมิน
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

 ๓ )  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับสน ุน ให ้ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึกษ าแล ะ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ ร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เ พื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 ๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา  เ พื ่อส่ง เสร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

 ๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู ้เ ร ียนได้ร ับประทาน
อาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

 ๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง   
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๒.๒.๒ สถานศึกษา 
 ๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 ๒) จัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้ และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
         - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
         - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
         - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
         - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
         - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหา

ความสัมพันธ์ 
 ๓) จ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ ร ียน เต ็มตามศักยภาพสอดคล้อ งก ับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ  และด้านอาชีพ 
เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 ๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   

 ๕) จ ัดกิจกรรมการ เร ียนรู ้และพัฒนา ด้านอารมณ์ และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 

 ๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

 ๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลั ง 

 ๘) สรุปและรายงานผลการด า เนินงานต่อส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
            ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้ร ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การม ีท ักษะอาช ีพที ่สอดคล ้องก ับความต ้องการของประเทศ  มีความย ืดหยุ ่นทางด ้านความค ิด  
สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม  มีทักษะพื้นฐานในการด ารงช ีว ิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

 ๑)  ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุน ให ้ส าน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา  และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

 



๓๕ 
 

 

         - เป็นไปตามหลักสูตร  
         - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาท่ี ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
         - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนนวัตกรรม 
         - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้     

มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
 ๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
จ ัด ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า ผู ้เ ร ีย น เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ย ภ า พ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค ว า ม ถ น ัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เ พื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 ๔) สร ้า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเ พื ่อส ่ง เสร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

 ๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นว ัตกร รม ในอนาคต  รวมทั ้ง จ ัดก ิจ กร รมก ีฬ า  กา รออกก า ล ัง ก าย  และสน ับสน ุน ให ้ผู ้เ ร ีย น  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ด ี สามารถด า รงชีว ิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 ๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
๒.๓.๒ สถานศึกษา    
 ๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 ๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ

บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการ

ใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
          - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
          - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
          - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
          - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการ

หาความสัมพันธ์ 
 



๓๖ 
 

 

 ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู ่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความ
สนใจของตนเอง 

 ๕ )  ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร เ ร ีย น รู ้แ ล ะ พ ัฒ น า ด ้า น อ า ร ม ณ ์แ ล ะ ส ัง ค ม      
(Social and Emotional Learning : SEL)  

 ๖) สรุปและรายงานผลการด า เนินงานต่อส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย

โอกาส  ในรูปแบบที ่หลากหลาย  เหมาะสมกับบริบท  และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล             

โดยแนวทางการด าเนินการ 
    ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
    ๒)  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส ่ง เสร ิม  สนับสนุน 

การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื ่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที ่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ  
เฉพาะบุคคล 

    ๓) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส ่ง เสร ิม สนับสนุน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    ๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

    ๕)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

    ๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

    ๗) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส ่ง เสร ิม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที ่ดี  
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

    ๘)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ ่งอ านวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    ๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 

 



๓๗ 
 

 

๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธ ีการเรียนรู ้ของตนเอง ตามความต้องการ  และความถนัด ของผู ้เร ียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 ๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น

เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
   3.๒ สถานศึกษา 

 ๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 ๒ )  จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ้ผ ่า น ร ะ บ บ ด ิจ ิท ัล  ( Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ด ้วยตนเอง  
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาค ุณภาพคร ู จ ึงต ้องด า เน ินการตั ้งแต ่การผล ิต  และการพัฒนาครู 

อย่างต่อเนื ่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่องครอบคลุมทั ้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 
และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูที ่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน 

การผล ิตคร ู ให ้ผล ิตคร ูที ่ม ีจ ิต ว ิญญาณของความ เป ็นคร ู ม ีคว ามรู ้ค ว ามสามารถอย ่า งแท ้จ ร ิง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ 
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

 ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  



๓๘ 
 

 

 ๓ )  ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  ส น ับ ส น ุน
ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน 
การผลิตครู 

 ๔)  ส าน ัก งานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐ าน  ต ิดตาม  และ
ประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เป ็นมาตรการที ่ส าน ักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน  และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ า เป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน  และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 

๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน  และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะด้านการรู ้ดิจ ิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
ก า รศ ึกษ า  ส ่ง เ ส ร ิม  พ ัฒนา  และยกร ะด ับ คว าม รู ้ภ าษาอ ัง กฤษของคร ูที ่ส อนภ าษาอ ัง ก ฤ ษ  
โ ดย ใช ้ร ะด ับการพ ัฒนาทางด ้านภาษา  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกั บ 



๓๙ 
 

 

การวัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
ก ารศ ึกษา  ส ่ง เสร ิมและพัฒนาคร ูให ้ม ีค ว ามรู ้แ ละท ักษะ ในการจ ัดการ เ ร ียนรู ้ส าห ร ับผู ้เ ร ีย น  
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู ้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่ง เสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ งระบบ 

 ๒)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

 ๔)  พ ัฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ์ม ด ิจ ิท ัล  ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ผู ้บ ร ิห า ร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

 ๕)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 
 

  



๔๐ 
 

 

 นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                        มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  บทน า 

นโยบายการสร ้างโอกาสในการเข ้าถ ึงบร ิการการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและมีมารตฐาน  
และการลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด ็กว ัยเร ียน และผู ้เร ียนทุกคน 
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด
ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
เพื่อลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ 
บรรล ุเป ้าหมายโลกเ พื ่อการพัฒนาอย ่างยั ่งย ืน  ( Global Goals for Sustainable Development )  
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
จ ัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื ่อสนับสนุนให ้เด ็กว ัยเร ียนทุกคนตั ้งแต่ระด ับปฐมว ัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
เพื ่อช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู ้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
  เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development ) 

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
  ตัวชี้วัด 

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
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๒.  ผู ้เ ร ียนทุกคนได้ร ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่าง เพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

๓. ผู ้เรียนได้รับการสนับสนุน  วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

๒) จ ัดท าฐานข้อมูลประชากรว ัย เร ียน เ พื ่อ เก ็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

  ๑.๒ สถานศึกษา 
๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รับผิดชอบ 
๒) ร ่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ช ุมชน เอกชน และหน่วยงาน 

ที ่เกี ่ยวข้องระดับ พื ้นที ่ จ ัดท าแผนการรับนักเร ียนทุกระดับ ตั ้งแ ต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

๓)  ร ่วมกับองค์กรปกครองระดับ พื ้นที ่ จ ัดท าส ามะโนประชากรว ัย เ ร ียน  
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖)  ร ่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ พื ้นที ่ จ ัดอาหาร  อาหาร เสร ิม  (นม )  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
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๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ สนับสนุนให้ผู ้เร ียนที ่อยู ่ห ่า ง ไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒.  การยกระดับสถานศึกษาในสังก ัดทุกระดับและทุกประเภท ให้ม ีค ุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน 
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ า เภอ ระดับจังหวัด โรงเร ียนขนาดเล็ก  และ
สถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ในกา ร ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู ้เ ร ียนทุกกลุ ่ม  และสถานศึกษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน ให้กับผู ้เร ียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่ 

๒)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการ จัดท าแผน
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งบประมาณ และต ิดตาม  ก า ก ับ การ ใช ้จ ่า ย งบประมา ณของสถานศ ึกษา ให ้ม ีป ร ะส ิทธ ิภ า พ 
และมีความโปร่งใส 

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน ให ้ส ถ านศ ึก ษ า ม ีร ะบบ โ ค ร งข ่า ย สื ่อ ส า ร โ ท ร คม นา ค มที ่ม ีป ร ะส ิท ธ ิภ า พ  
และมีความปลอดภัยสูง 

๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที ่ใช้เป็นเครื ่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
ก า ร ศ ึก ษ า  ส ่ง เ ส ร ิม  ส น ับ ส น ุน อ ุป ก ร ณ ์ด ิจ ิท ัล  ( Digital Device)  ส า ห ร ับ ผู ้เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่ง เสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital Device)  และพัฒนาการสอนทักษะดิจ ิท ัล 
(Digital Pedagogy)  ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื ่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า 

ศาสตร์ของพระราชาสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  
มีภูมิคุ ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว ่างกันทั ้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบ ูรณาการ  โดยมีว ิส ัยทัศน ์เ พื ่อให ้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี  พ.ศ. ๒๕๘๐” 

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  ๑๗ เป้าหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  

ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป 

อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 



๔๔ 
 

 

   เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒.  สถานศึกษาสามารถน า เทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการ เก็บข้อมูล  

ด้านความรู้ เรื ่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔.  สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื ่องวงจรชีว ิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขีย ว 
(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต  
มีนโยบายส่ง เสริมความรู ้และสร้า งจิตส าน ึกและจัดการ เร ียนรู ้การผลิตและบริ โภคที ่เป ็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘ .  ม ีสถานศึกษานว ัตกรรมต ้นแบบในการน า  3RS มาประย ุกต ์ใ ช ้ในการผล ิต 

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙.  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื ้อจ ัดจ ้า ง  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ที ่ถ ูกต้องและสร้า ง
จ ิตส าน ึกด ้านการผล ิตและบร ิโภคที ่เ ป ็นม ิตรก ับสิ ่ง แวดล ้อมน า ไปปฏ ิบ ัต ิใ ช ้ที ่บ ้านและช ุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื ่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการด า เนินกิจกรรมประจ าว ันในสถานศึกษาและที ่บ ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื ่อนวัตกรรมที ่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ใน โ ร ง เ ร ียนการจ ัดการ เ ร ียนรู ้ และประย ุกต ์ใ ช ้ในช ีว ิตประจ า ว ันและช ุมชน ได ้ต ามแนวทา ง  
Thailand ๔.๐ 



๔๕ 
 

 

๘. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

๑ .  จ ัด ท า  Road Map แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร เ พื ่อ จ ัด แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ น ิน ท า ง  
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒ .  จ ัด ท า คู ่ม ือ แ ล ะพ ัฒ น า สื ่อ น ว ัต ก ร ร ม ใ น ร ูป แ บ บ  QR CODE แ ล ะสื ่อ ร ะบ บ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 

๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคา ร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 

๔ .  พ ัฒนาว ิเ คร าะห ์แผนการจ ัดการ เ ร ียนและจ ัดท าหน ่วยการ เ ร ียนรู ้ใ น เ รื ่อ ง  
การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  
จนถึงระดับมัธยมศ ึกษา และพัฒนาระบบข้อม ูลสารสน เทศการ เก็บข้อมูลการลดก๊าซที ่ม ีผล  
ต่อปรากฏการณ์ภาวะเร ือนกระจก เช ่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีว ิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. จัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญในการจัดท า  Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

๖.  พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย ์การ เร ียนรู ้ลด ใช ้พล ัง ง าน การจ ัดการขยะ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 

๗. พัฒนาเครื ่องมือ และ กระบวนการให้ความรู ้และแนวทางการจัดการเรียนรู ้ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 

๘ .  จ ัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า เ น ิน ก า ร ต า ม  Road map แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  
๒๕๕ เขต เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู ้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื ่อมต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑ ๐ .  พ ัฒ น า  ย ก ร ะด ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า น า ร ่อ ง ข ย า ย ผ ล  ส ่ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้น แ บ บ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต  และบริโภค ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมทั ้งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู ้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ  DLTV ส่งเสริมความรู้เรื ่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ด ีสู ่ส ังคมเมืองเช ิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ ่ง แวดล ้อมที ่ด ีและการ เล ือกผล ิตภ ัณฑ์ บรรจ ุภ ัณฑ์ที ่เ ป ็นม ิตรก ับสิ ่ง แวดล ้อมและฉลาก  
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๔๖ 
 

 

๑๓ .  พ ัฒนานว ัตกรรมโดยใช ้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๔.  ขยายผลจากโรง เร ียนคาร ์บอนต่ าสู ่ช ุมชนเช ิงน ิเ วศและการจ ัดการมลพิษ  
และสิ ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ า เสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี ่ยนน าเสนอผลงาน  
และมอบรางวัลเกียรติยศ  ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 
 นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
  บทน า 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื ่องจากเป ็นนโยบายที ่กระจายอ านาจการจ ัดการศ ึกษาให ้สถานศึกษา  หร ือกลุ ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบร ิหารงานบุคคล และด้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป  และปรับบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน 
ที ่ม ีหน ้าที ่สน ับสน ุน  ส ่ง เสร ิม  ตรวจสอบ ต ิดตาม เ พื ่อ ให ้สถานศ ึกษาสามารถจ ัดการศ ึกษา ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวด เร็ว 
  เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม  ด ้านการบร ิหารว ิชาการ  ด ้านการบร ิหารงบประมาณ ด้านการบร ิหารงานบ ุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๒ .  หน ่ว ย ง านส ่วนกลา ง  และส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา  ต ้อ งปร ับ เปลี ่ย น 
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๔๗ 
 

 

๓ .  หน ่วยงานทุกระด ับ  ม ีความโปร ่ง ใส  ปลอดการท ุจ ร ิตและประพฤต ิม ิช อบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔ .  หน ่วยงานทุกระด ับม ีกระบวนการ  และการว ิธ ีงบประมาณด้านการศ ึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง เป็นอิสระ  
๒ .  ส ถ า น ศ ึก ษ า  ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แ ล ะ ส า น ัก ง า น ส ่ว น ก ล า ง  

ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น า ไปสู ่การวิเคราะห์เ พื ่อวางแผนการจัดการเร ียนรู ้สู ่ผู ้เ ร ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙ .  สถานศึกษาท ุกแห ่งม ีร ะบบข้อม ูลสารสน เทศที ่ส ามารถ ใช ้ใ นการว า ง แผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป โดยด า เน ินการเป ็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที ่  อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศ ึกษา  ว ิเ คราะห ์ หน ้าที ่และอ านาจ  องค ์ประกอบ จ านวนกรรมการ  ค ุณสมบ ัต ิ หล ัก เกณฑ ์  
และว ิธ ีการสรรหาการเล ือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  



๔๘ 
 

 

หรือของกลุ ่มสถานศึกษา โดยให้ค าน ึงถ ึงหล ักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  
หรือกลุ ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ  
และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน  
ด ้านธ ุรการ ด ้านการเง ิน  การบ ัญช ีและพัสด ุ และด ้านบร ิหารงานบ ุคคล เ พื ่อม ิให ้งานด ังกล ่าว  
เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ ่มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีว ิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (๑๐) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส าน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล และด ้านการบร ิหารงานทั ่ว ไป โดยด า เน ินการเป ็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมาตรการในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั ้งระดับ
ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติม ิชอบ  



๔๙ 
 

 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่สนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที ่ท ันสมัย  มีหน้าที ่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔ )  ส ่ง เสร ิมการบร ิหา รจ ัดการ เ ขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา โดย ใช ้พื ้นที ่เ ป ็น ฐ าน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู ้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙) ส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา 

๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
จ ัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู ้เร ียนทุกคน สอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิที ่ต ้องการปฏิร ูปการคลัง  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน  สามารถก าหนด
เงื ่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู ้เรียนกลุ ่มต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื ่อมโยงข้อมูล  
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  



๕๐ 
 

 

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู ้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี ่ยนข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน  และสถานศึกษา 
โดยผ่านระบบธนาคาร 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที ่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  
เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล  
ในการวางแผนการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของประเทศ  น า  Cloud Technology มาให ้บร ิการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด
ท ุก ร ะ ด ับ ทั ้ง ใ น ร ูป แ บ บ  Private Cloud Hybridge Cloud แ ล ะ  public Cloud ทั ้ง ใ น ร ะ ด ับ          
IaaS Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง  ๆ 

(๓ )  พ ัฒนาแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล  (Digital Platform)  เ พื ่อสน ับสน ุนภารก ิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั ้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื ่อมโยงข้อมูล  เ พื ่อแลกเปลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(๔ )  พ ัฒนาระบบฐานข ้อ ม ูลทร ัพยากรมน ุษย ์ด ้านการศ ึกษาขั ้น พื ้น ฐ า น  
ที ่สามารถ เชื ่อมโยง  และบูรณาการข้อมูลด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ร ะหว ่า งกระทรว ง  
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยการเชื ่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที ่เกี ่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาครู เ พื ่อให้สอดคล้อง  
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู ้เ ร ียนเป็นรายบ ุคคล  
ตั ้งแต ่ระด ับปฐมว ัย  จนจบการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ที ่ส ามารถเชื ่อมโยงกับหน่วยงานที ่เ กี ่ยวข ้อง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  



   ๕๑ 

 

8.ทิศทางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรีเขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยทบทวนภำรกิจและก ำหนดแผนกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโดยวิเครำะห์จำกกรอบนโยบำยด้ำนสังคมของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรพัฒนำบูรณำกำรกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดน ำมำ
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกภำยในองค์กรให้เป็นปัจจุบันแล้วก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตเพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับได้ใช้
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนี้ 

8.1วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรคุณภาพทางการศึกษา สร้างคนดี มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย” 

8.2พันธกิจ 
๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
๓. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
๕. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
๖. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

8.3ค่านิยมองค์กร  

“พลัง 2 (พลังกาย พลังใจ) พัฒนา 3 (พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาตน) 

 

 



   ๕๒ 

 

8.4เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

๓. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย  
มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 

๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิ ทธิภำพ และกำร
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

8.5กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 : ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

        มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 5 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3 
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แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ได้วิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำมกรอบ   
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12          
(พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และนโยบำยจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต 2 โดยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                    
ในวงเงินงบประมำณ 7,000,000 บำท เพื่อใช้ส ำหรับบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน (งบด ำเนินงำน) จ ำนวน  4,141,000  บำท 
     1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ ำนวน  3,360,000  บำท 
     1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน     781,000  บำท 

2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   จ ำนวน  2,859,000  บำท  
 

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบบริหารส านักงาน 

- ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ  3,360,000 
- ค่ำสำธำรณูปโภค               781,000   

รวมงบประมาณงบบริหารส านักงาน 4,141,000   
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- กลยุทธ์ที่  ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำต ิ   210,000 
- กลยุทธ์ที่  ๒ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   550,00๐ 
- กลยุทธ์ที่  ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์   855,325 
- กลยุทธ์ที่  ๔  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคณุภำพมีมำตรฐำน 
                        และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

420,000 

- กลยุทธ์ที่  ๕  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 150,000 
- กลยุทธ์ที่  ๖ กำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 673,675 

รวมงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพฯ 2,859,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,000 
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ตารางแผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน งานประจ า ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกเป็นรายไตรมาส 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่ำปฏิบัติงำนกำรนอกเวลำ 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
ค่ำซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้ำง 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพำหนะ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ค่ำใช้สอยในกำรต่อ พรบ.รถยนต ์ 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม(กตปน./
ผู้บริหำร/พุธเช้ำ ฯลฯ) 

150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

ค่ำตอบแทนลูกจ้ำง  1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 
ค่ำขนขยะ/ค่ำใช้สอยอื่นๆ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
ค่ำวัสด/ุน้ ำดื่ม 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000 
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
ค่ำสำธำรณูปโภค 781,000 195,250 195,250 195,250 195,250 
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,141,000 1,035,250 1,035,250 1,035,250 1,035,250 
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ตารางงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

                     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 พัฒนำผู้เรียนใหม้ีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต 100,000 นิเทศ งบพัฒนำฯ 
2 กำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 110,000 บุคคล งบพัฒนำฯ 
 รวม   210,000 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

550,00๐ ส่งเสริม งบพัฒนำฯ 

 รวม   550,00๐ 
 
                     กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ  
ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และ ผอ.ร.ร.  

130,000 อ ำนวยกำร งบพัฒนำฯ 

2 เทิดบูชำคร ู 119,000 อ ำนวยกำร งบพัฒนำฯ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสรมิสร้ำงประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำร
บริหำรงำนตำมภำรกิจ 

    6,325 อ ำนวยกำร งบพัฒนำฯ 

4 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยให้ข้ำรำชกำรใหม ่ 100,000 กฎหมำย งบพัฒนำฯ 

5 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและบคุลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

500,000 พัฒนำครูฯ งบพัฒนำฯ 

 รวม   855,325 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐำน 100,000 นิเทศ งบพัฒนำฯ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 150,000 ICT งบพัฒนำฯ 

3 พัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็นของผูเ้รยีน ระดับช้ัน ป.3,ป.6 100,000 นิเทศ งบพัฒนำฯ 

4 พัฒนำผู้เรียนอ่ำนออกเขยีนได้ และมีนิสัยรักกำรอ่ำน   40,000 นิเทศ งบพัฒนำฯ 

5 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก   30,000 แผน งบพัฒนำฯ 

 รวม   420,000 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรม 5 ส. 150,000 อ ำนวยกำร งบพัฒนำฯ 
 รวม   150,000 

 
                   กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
กำรควบคุมภำยในให้กับสถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัด 

  26,000   อ ำนวยกำร งบพัฒนำฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสทิธิภำพข้ำรำชกำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

100,000 แผน งบพัฒนำฯ 

3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบงำนสำรบรรณ (e-office/AMSS++)   25,000 ส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

งบพัฒนำฯ 

4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกจิ     
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

522,675 แผน งบพัฒนำฯ 

 รวม   673,675 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายสมาน  คชกฤษ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2  

    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

นายชัยยุทธ์  อินฤทธิพงศ์            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           

                        ช่วยราชการฯ  

คณะท ำงำน 

1. นางณัฎฐิยา  แก้วถาวร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่  
                                          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ 

2. นางเสนาะ  สุขสวงน    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นางสาวสุขสันต์  ไชยนิล    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
4. นางพยุงศรี  คนูดเซ่น    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางนิภา  อยู่เย็น   ผู้อ านวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
6. นางประกาย  แสนกล้า  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  

                                          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ 
                                          ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      

7. นางสุภัตรา  ชะเอม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
                                          ผู้อ านวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา     

8. นางนันทนา  คชกฤษ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
                                          ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. นายสาโรจน์  นุษพรรณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางศศิธร  อ่วมกลับ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางทิพวรรณ  ใจปราศรัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นายอดุล  อ่อนละมูล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางกชพรรณ  เบญจานุกร  เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายภมร  สุขมาก   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
15. นายตรีภพ  เทียนฟัก  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
16. นายอร่าม  โพธิ์ตระกูลชัย  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

 



https://www.pbi2.go.th/

กลุมนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


