
บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
           จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
            1.น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาท และพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  เพราะพระราช
ปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุดและมอบเป็นนโยบาย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงาน 
ในสังกัด 
             2.การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
               2.1 ความมั่นคง 
               2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
               2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
               2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
               2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
               2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
             3.จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
                3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
                3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
                3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modemized  MOE  มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
             4.จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
                4.1 ด้านความมั่งค่ัง 
                      แนวทางหลัก 
                      4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
                              - การเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักน้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้านการศึกษา  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์



                             - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพื่อช่วยเพื่อน 
                    4.1.2 การบริหารจัดการ 
                             - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน 
                             - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
              4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                    แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
                    4.2.1 การยกระดับมาตรฐานพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
                             - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  โดยจัดท า 
Echo  English  Vocational ซึ่งเป็น Application  ภาษาอังกฤษ ส าหนับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆอาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะส้ัน Applicationและส่ือต่างๆท่ีหลากหลาย 
                            - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็ก 
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                            - ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM  Education) เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
                             - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน 
                       4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve  โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงานเป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อให้
มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
                       4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
                   4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                         แนวทางหลัก 
                        4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                                 - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
                                 1) กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 
3-5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน  ครู  สถานศึกษา และผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
                                 2)หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                - การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 



                            1) เรื่องคุณธรรม  จริยธรรมเน้นการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี  ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี  รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  และโครงการยุวทูตความดี 
                            2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
                               - พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
                            1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
                            2) ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design  and  Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
                            3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  เน้นกิจกรรมการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด 
                            4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active  Learning  ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม  โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education   
                            - การวัดและประเมินผล  
                            1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
                            2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมินส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
                            3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน
ออกข้อสอบ 
                      4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                             - การสรรหาครู 
                             1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบสรร
หา  การบรรจุแต่งต้ัง  การติดตามพร้อมการพัฒนา 
                            2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
                             - ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่
ในห้องเรียน 
                             - การพัฒนาครู การอบรมครู 
                             1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ  รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ 
TEPE Online  



                       2) หน่วยด าเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
                      แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    
                      4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ี
ต้องการ  ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind  คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน  การติดตามเด็กออกกลางคัน โดยชุมชนผู้ปกครอง
ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ 
                      4.4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาด้านส่ือและองค์ความรู้  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลง   
                      4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)  เพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing House 
                 4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
                       แนวทางหลัก พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน 
                       4.5.1 โครงการธนาคารขยะ  โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
                       4.5.2 การสสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เช่น โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
 : ต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                       4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
                  4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
                        แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
                        4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
                        4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                        4.6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
                        4.6.4 การขบัเคล่ือนนโยบายระดับพื้นท่ีให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                       4.6.5 บริการจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
                 5.การขับเคล่ือน ก ากับและติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่
การปฏิบัติ 
                    ให้ส่วนราชการ  หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 
ด้าน 



 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-------------- 

ก. บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าส่ังไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น 

“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและ 

มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 

รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียมและท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การ

พัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัด

การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ

เท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ

หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพ

ของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ และ



วิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า

แผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของ
ประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ
พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมี
ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ข. วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  



2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ  

จ. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมี
ความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความ
มั่งคงของประเทศในระยะยาว 



2. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ท้ังนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่ม
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 

ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 



(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ใช้ในการประกอบอาหาร 
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่าง
เหมาะสม  

(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ี
มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูง 

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ัง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแล
หอพักนอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นท่ีสูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล 
และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  
การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website 
Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 



(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคม
พหุวัฒนธรรม  

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย 

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 
7) น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และ
ความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 



4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้านท่ีมี
พัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ี
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education) 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมี
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 



(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปล่ียนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 



จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
ท่ีก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านต้ังแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 



 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อม 

ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพื่อท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้

เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล้ียงดู

เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน

ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็น 

3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 



(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน 
PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้าง
นวัตกรรม 

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 



3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (SDGs) เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา     
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดส่ิงแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 



(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนย์การศึกษา

พิเศษ หน่วยบริการและท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ

การด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 



(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ท่ีมีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น
เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ 

(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 

(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา 
และเผยแพร่ ส่ือ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ 
จัดท าแบบรูปและรายการส่ิงก่อสร้าง  

(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 

(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพื้นท่ี พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ 

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.7.1 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 



(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตาม
เนื้อหาหลักสูตรท่ีกับหนด ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. บทน า 
การปรับเปล่ียนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ต้ังแต่การจูงใจ คัด
สรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปล่ียนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลท่ีเก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลัง
ระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า 
Digital Platform มาเป็นเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

2. เป้าประสงค ์
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
 

3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

และสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 



(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพฒันา
คุณภาพของผู้เรียน 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน 

และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 

ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอืน่ ๆ จัดท า
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  



(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

(14) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมนิครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 



(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1. บทน า 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่การส า
มะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความ
เข้มแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปล่ียนกระบวนการ
งบประมาณต้ังแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม 
เพียงพอ และ 4) น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ าและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าประสงค ์
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลด
ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 



3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2  แนวทางการด าเนินการ 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นท่ี 

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น

พื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน หอ้งพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  



3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเช่ือมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 



(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ท้ังด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อ
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น

เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 

Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู

อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 



 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1. บทน า 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพฒันาหน่วยงานใน
สังกัด ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับ
ติดตาม เป็นหน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริต
คอรัปช่ัน ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบรหิารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 4) ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า 
Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big 
Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ 
ต่อไป 

2. เป้าประสงค ์
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
3.2.1 ตัวชี้วัด 

   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 

(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

 



3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจท้ังระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าท่ีท้ังระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัด

การศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่อง
รูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนรว่มพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด
การศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 



(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน  

(11) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป 
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ท้ังด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้



เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง 
ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถ

เช่ือมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่ 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏบิัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  
ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบตต้ังแต่การคัดสรร บรรจุแต่งต้ัง ตลอดจนเช่ือมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา
ของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 

 

 



การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
           5.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
            6.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
             7.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร 
 องค์กรแห่งการเปล่ียนแปลง  โปร่งใส  เป็นธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพการศึกษา 

 



 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
          กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
          กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย 
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
            กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
            กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา   
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
            กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 
ตัวชี้วัด แนวทางและค่าเป้าหมายการด าเนินงาน 
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ดังนี้ 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2561-2564 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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1.เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1ร้อยละของสถานศึกษามีการ บูรณาการ  
”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างย่ังยืน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.2 ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์  สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารีเพ่ิมข้ึน 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 15 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่

สร้างภูมคิุ้มกันหรือป้องปราบการทุจริตคอรัปชั่น 
30 35 40 50 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.6รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กจิกรรม เพ่ือ

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 2.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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1.เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ินและสังคม 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

80 85 90 95 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 1.4 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน อย่าง
น้อย 1 ภาษา 

80 85 90 95 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 1.5 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงข้ึน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก  เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

100 100 100 100 กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.3 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี ผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

30 35 40 45 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ 
(O-NET)ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

30 35 40 45 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.6 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจรงิ(Active 
Learning) 

70 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.7 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.8 ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 2.9 ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรยีนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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 2.10 ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 

หลักสูตร 
100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 2.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

100 
 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 2.12 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติตามโครงการ PISA สูงข้ึน 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ

เปน็เลิศในด้านต่างๆ 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 3.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

(STEM Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ

ประเทศไทย 4.0 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.ส่งเสริม สนับสนุนการท า
วิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับ มีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

80 85 90 95 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.2 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน า

ผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 



 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

1.1 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

80 85 90 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.2 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

80 85 90 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ
สรรหาและบรรจุแต่งต้ังตรงความต้องการของสถานศึกษา 

100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและ
การพัฒนาครูผู้ช่วย 

100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.3 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 



 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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1.เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.2 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

90 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.5 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.6 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2.ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

2.1ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 100 100 100 100 กลุ่ม ITECและกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 100 100 100 100 กลุ่ม ITECและกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 



 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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1.จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.1 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
ความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.2 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.3 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
เครือข่ายข้ึนไป 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 1.2 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายในการจัดการ
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 1.3 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 ศูนย์ ITCE 

 1.4 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.5 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน 
องค์คณะบคุคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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2.สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

100 100 100 100 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.2 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 
 2.3 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1  เครือข่ายข้ึนไป 
100 100 100 100 กลุ่มอ านวยการ 

 2.4 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.1 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและสาธารณชน ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับให้มีความรู้ ร้อย
ละของหน่วยงานทุกระดับความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การก ากับ  ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 3.2 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 


