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เอกสารล าดับที่ 5/2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
 



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรน ำนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด ทั้งนี้ได้มีกำรทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ขึ้นเพ่ือเป็นกำรปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือใช้
เป็นกรอบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะท ำงำน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน สถำนศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ สำมำรถด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 ส่วนที ่1 
บทน ำ 

1. สภำพทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

1.1.1  ที่ตั้งและเขตพื้นที่บริกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ 10 
บ้ำนวังลุง ถนนฮอด – วังลุง ต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ 
อยู่ห่ำงจำกที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 88 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบดูแลให้กำร
สนับสนุน ส่งเสริมและให้บริกำรทำงกำรศึกษำครอบคลุม 3 อ ำเภอ มีเนื้อที่ประมำณ 4,328.132 ตำรำง
กิโลเมตร ได้แก่ อ ำเภอฮอด อ ำเภอดอยเต่ำ และอ ำเภออมก๋อย คิดเป็นร้อยละ 21.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของจังหวัดเชียงใหม่1 โดยมีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  อำณำเขตติดต่อพื้นที่รับผิดชอบ 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือของ
ประเทศไทย  

  อำณำเขตติดต่อ มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้ คือ 
       ทิศเหนือ      ติดต่อเขตอ ำเภอจอมทอง และอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

     ทิศใต้      ติดต่ออ ำเภอสำมเงำ อ ำเภอแม่ระมำด และอ ำเภอท่ำสองยำง (จังหวัดตำก) 
มีร่องน้ ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอำณำเขต 

       ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 
       ทิศตะวันตก   อ ำเภอแม่สะเรียง และอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 

- 1 -

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81


สภำพภูมิประเทศและพื้นที่ 

       อ ำเภอฮอด เป็นอ ำเภอที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่ำ 
และภูเขำสูง ส่วนใหญ่เป็นเขตป่ำสงวน อุทยำนแห่งชำติ เขตนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม และเขตน้ ำท่วมของ กฟผ. 
มีพ้ืนที่หรือเนื้อที่ทั้งหมด ประมำณ 1,430.38 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ป่ำไม้ของอ ำเภอฮอดขณะนี้ยังมีควำม
อุดมสมบูรณ์ของป่ำไม้ เช่น ไม้สน ประดู่ เต็ง รัง มะค่ำ และไม้พลวง ด้วยควำมสมบูรณ์ของป่ำต้นน้ ำล ำธำร 
จึงเป็นที่อำศัยของชำวเขำหลำยเผ่ำที่ส ำคัญ ได้แก่ กระเหรี่ยง ม้ง ละว้ำ มีแม่น้ ำส ำคัญไหลผ่ำนพ้ืนที่ท ำ
กำรเกษตร 2 สำย คือ แม่น้ ำปิง และล ำน้ ำแม่แจ่ม 
        อ ำเภอดอยเต่ำ  สภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขำเตี้ยและเนินสูงสลับกัน 
ประกอบด้วย หุบเขำ และล ำห้วยมีภูเขำสูงโดยรอบ มีรูปทรงคล้ำยอ่ำงเก็บน้ ำ เมื่อฝนตกน้ ำตำมล ำห้วยจะ
ไหลลงสู่แม่น้ ำปิงอย่ำงรวดเร็ว และถ้ำมีปริมำณน้ ำฝนมำกจะมีน้ ำกักขังเป็นทะเลสำบดอยเต่ำ สภำพดินทั่ว 
ๆ ไปเป็นดินปนทรำย ไม่สำมำรถกักเก็บน้ ำได้ สภำพป่ำเป็นป่ำโปร่ง 
       อ ำเภออมก๋อย มีสภำพพ้ืนที่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน มีเทือกเขำส ำคัญเหนือ
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ตั้งแต่ 1,441 – 1,923 เมตร สภำพกำรคมนำคมขนส่ง หมู่บ้ำนที่มีถนนลำดยำง
ถึงหมู่บ้ำนตลอดสำย จ ำนวน 17 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่มีถนนลำดยำง+ลูกรัง+ถนนดิน จ ำนวน 21 หมู่บ้ำน 
หมู่บ้ำนที่มีถนนลูกรัง+ถนนดิน จ ำนวน 34 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่ถนนเข้ำไม่ถึงหมู่บ้ำนต้องเดินเท้ำ จ ำนวน 
23 หมู่บ้ำน 

--------- 1(จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 12,566,911 ไร่/แหล่งข้อมูลจำก http://th.wikipedia.org/wiki) 

 1.2 อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ตำมพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น       

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว     

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำนบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน

ด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน                       

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 10 หน่วยงำน ดังนี้ 

(1) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(2) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(3) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(4) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(5) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(6) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
(9) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(10) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม
อ านวย 
การ 

กลุ่ม
บริหาร 
งาน

บุคคล 

กลุ่ม
นโยบาย 

และ 
แผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

กลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 

กลุ่ม 
บริหาร
การเงิน
และ

สินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
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1.3 สภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง  
ตำรำงที่ 1-1 แสดงเขตกำรปกครองในเขตพื้นที่รับผิดชอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
อ ำเภอ เนื้อที่  (ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 

    1. ฮอด 1,430.383 6 61 3  4 
    2. ดอยเต่ำ 803.918 6 43 1 5 
    3. อมก๋อย 2,336.266 6 95 1 6 

รวม 4,570.567 18 199 5 15 
หมำย เหตุ  : (ข้อมู ลอ้ ำ งอิ งจำกข้อมู ลจ ำนวนประชำกร  จำกระบบสถิ ติทำ งกำรทะเบี ยน  กรมกำรปกครอง  บน เว็ บ ไซต์   
http://stat.bora.dopa.go.th/stat รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ณ ธันวำคม 2562) 

ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

ตำรำงที่ 1-2 แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมประเภทกำรเปิดสอนรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่ อ ำเภอ ระดับประถมศึกษำ ขยำยโอกำส   รวมทั้งสิ้น หมำยเหตุ 
1 ฮอด 20 13 33  
2 ดอยเต่ำ 21 6 27  
3 อมก๋อย 26 12 38  

รวม 67 31 98  
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

          ปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัด 98 
โรงเรียน ในจ ำนวนนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพำะระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 67 โรงเรียน เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้นตำมโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 31 โรงเรียน 
   ขนำดโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 5 มีโรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทุกอ ำเภอ ซึ่งขนำดโรงเรียนจ ำแนกออกเป็น 5 
ขนำด โดยใช้เกณฑ์จ ำนวนโรงเรียนก ำหนดขนำดโรงเรียน ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1-3 แสดงจ ำนวนโรงเรียนแยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน  โดยใช้เกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดที่ 1 1-60 (ขนำดเล็ก) 22  
ขนำดที่ 2 61-120 (ขนำดเล็ก) 24 
ขนำดที่ 3 121-300 44 
ขนำดที่ 4 301-500 5 
ขนำดใหญ่ > 500 3 

รวมทั้งสิ้น 98 
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
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ตำรำงท่ี 1-4 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 11 เครือข่ำย  

ชื่อกลุ่มเครือข่ำย อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ครูผู้สอน 

รวมผู้บริหำร 
หมำยเหตุ 

1. กลุ่มเครือข่ำยนำคอเรือ 
2. กลุ่มเครือข่ำยบ่อสลี  
3. กลุ่มเครือข่ำยบ่อหลวง  
4. กลุ่มเครือข่ำยเมืองฮอด  
5. กลุ่มดอยเต่ำสหศึกษำ  
6. กลุ่มเครือข่ำยดอยเกิ้งพัฒนำ 
7. กลุ่มอุดรพัฒนำกำรศึกษำ  
8. กลุ่มเครือข่ำยยอดดอย 
9. กลุ่มเครือข่ำยนันทบุรี 
10. กลุ่มเครือข่ำยสุวรรณคีรี  
11. กลุ่มเครือข่ำยอมก๋อย  

ฮอด  
ฮอด  
ฮอด  
ฮอด  

ดอยเต่ำ  
ดอยเต่ำ  
ดอยเต่ำ  
อมก๋อย  
อมก๋อย  
อมก๋อย  
อมก๋อย  

5 
6 

10 
13 
13 
6 
7 
7 

11 
10 
10 

595 
1,182 
1,565 
1,716 
1,088 
475 
828 
922 

2,369 
1,546 
2,473 

49 
93 

150 
177 
135 
49 
90 
72 

201 
133 
175 

 

รวม  98 14,759 1,340  
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

 

  1.3.1 นักเรียนและโรงเรียน 
   จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 14 ,759 คน จ ำแนกตำมระดับชั้น                                  
มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล 1 – อนุบำล 3) จ ำนวน 2,577 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 
นักเรียนระดับประถมศึกษำ (ป.1 - 6) จ ำนวน 9,528 คน คิดเป็นร้อยละ 64.55 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม. 1 - 3) จ ำนวน 2,575 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย (ม.4-6) จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1-5 แสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ รำยอ ำเภอ 
 

อ ำเภอ 
ระดับกำรศึกษำ (คน)  

รวม ก่อน
ประถมศึกษำ 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ                
ตอนปลำย 

ฮอด 837 3,154 988 79 4,979 
ดอยเต่ำ 521 1,530 340 - 2,391 
อมก๋อย 1,219 4,844 1,247 - 7,301 

รวม 2,577 9,528 2,575 79 14,759 
ร้อยละ 17.46 64.55 17.45 0.54 100 

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
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  อัตรำส่วนนักเรียน : ห้อง / ครู : นักเรียน มีอัตรำส่วนนักเรียน : ห้องในภำพรวมต่ ำกว่ำเกณฑ์                
ที่ก ำหนด เช่นเดียวกับอัตรำส่วนครู : นักเรียน ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดเช่นกัน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1-6 แสดงอัตรำส่วน ห้องเรียน : นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 (จ ำนวน 98 โรงเรียน)  
ระดับ จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน อัตรำส่วน 

1. ก่อนประถมศึกษำ 219 2,577 1 : 12 
2. ประถมศึกษำ 665 9,528 1 : 14 
3. มัธยมศึกษำตอนต้น 118 2,575 1 : 22 
4. มัธยมศึกษำตอนปลำย 3 79 1 : 26 

รวม 1,005 14,759 1 : 15 
ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

ตำรำงท่ี 1-7 แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมเพศและชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบำลปีที่  1 
อนุบำลปีที่  2 
อนุบำลปีที่  3 

18 
631 
667 

22 
573 
666 

40 
1,204 
1,333 

รวมอนุบำล 1,316 1,261 2,577 
ประถมศึกษำปีที่ 1 
ประถมศึกษำปีที่ 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 
ประถมศึกษำปีที่ 4 
ประถมศึกษำปีที่ 5 
ประถมศึกษำปีที่ 6 

873 
920 
795 
829 
803 
812 

754 
719 
750 
753 
741 
779 

1,627 
1,639 
1,545 
1,582 
1,544 
1,591 

รวมประถมศึกษำ 5,032 4,496 9,528 
มัธยมศึกษำปีที ่1 
มัธยมศึกษำปีที ่2 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

455 
394 
332 

496 
443 
455 

951 
837 
787 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,181 1,394 2,575 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 
มัธยมศกึษำปีที ่6 

12 
8 
6 

20 
20 
13 

32 
28 
19 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 26 53 79 
รวมทั้งสิ้น 7,555 7,204 14,759 

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

  เมื่อพิจำรณำในภำพรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5                           
มีอัตรำส่วนห้อง : นักเรียน เท่ำกับ 1 : 15 ในขณะที่อัตรำส่วนครู : นักเรียน เท่ำกับ 1 : 17 
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ตำรำงท่ี  1-8  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน  จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
ประเภท 

รวม ผอ. 
โรงเรียน 

รอง ผอ.
โรงเรียน 

ข้ำรำชกำร
ครู 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร  

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ฮอด 34 0 309 10 25 107 485 
ดอยเต่ำ 25 1 169 8 16 55 274 
อมก๋อย 37 0 387 11 38 108 581 

รวม 96 1 865 29 79 270 1,340 
ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 

ตำรำงที่ 1-9 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5     
ส่วนรำชกำรภำยใน  

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวมทั้งสิ้น 38 ข 38 ค 
(1) 

38 ค 
(2) 

รวม 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - - 1 - - - 1 
รองผู้อ ำนวยกำร  2 - - 2 - - - 2 
กลุ่มอ ำนวยกำร - - 3 3 5 - 10 18 
กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย ์

- - 5 5 - - 4 9 

กลุ่มนโยบำยและแผน - - 6 6 - - 2 8 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - - 6 6 - - 3 9 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

- - 4 4 - - 3 7 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- - 2 2 - - 0 2 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี - - 1 1 - - 1 2 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำรสื่อสำร 

- - 1 1 - - 1 2 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

- 7 2 9 - - - 9 

หน่วยตรวจสอบภำยใน - - 2 2 - - 1 3 
รวมทั้งสิ้น 3 7 32 42 5 0 25 72 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
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1.3.2 ด้ำนคุณภำพ 
       ผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
       1) ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 กับปีกำรศึกษำ 2561 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ภำษำไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์
2560 1,792 39.23 27.69 28.45 33.54 25.97 
2561 1,672 47.66 29.32 28.48 34.67 35.03 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ +8.43 +1.63 +0.03 +1.13 +9.06 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 
2561 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 กับระดับประเทศ โดยภำพรวมมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
นักเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1,672 47.66 29.32 28.48 34.67 35.03 
ระดับประเทศ 701,484 55.90 39.24 37.5 39.93 43.14 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ -8.24 -9.92 -9.02 -5.26 -8.11 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
3 ปีกำรศึกษำ 2560 กับ ปีกำรศึกษำ 2561  

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ภำษำไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์
2560 956 41.01 25.89 18.32 28.08 28.32 
2561 324 46.73 25.69 23.42 31.95 31.94 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ +5.72 -0.20 +5.10 +3.87 +3.62 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

 ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 กับระดับประเทศ 
โดยภำพรวมมีรำยละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
นักเรียน 

กลุ่มสำระ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ภำษำไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 324 46.73 25.69 23.42 31.95 31.94 
ระดับประเทศ 645,685 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ -8.31 -3.41 -6.86 -4.48 -5.77 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2560 กับ ปีกำรศึกษำ 2561  

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ภำษำไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์

2560 12 40.88 30.67 18.96 17.92 25.06 26.69 
2561 23 38.61 30.22 23.21 22.28 26.80 28.22 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ -2.27 -0.45 +42.17 +4.36 +0.74 +1.53 
ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

 ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 เปรียบเทียบระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 กับระดับประเทศ 
โดยภำพรวมมีรำยละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
นักเรียน 

กลุ่มสำระ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ภำษำไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 23 38.61 30.22 23.21 22.28 26.80 28.22 
ระดับประเทศ 287,916 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 

สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ -9.55 -5.26 -7.94 -8.76 -3.95 -7.1 
ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

                   รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561  

เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 กับ 2561 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
ทักษะ คะแนนรวมเฉลี่ย

ร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 
2560 1,512 43.37 31.32 36.35 37.01 
2561 1,545 43.33 39.04 38.04 40.14 

เพ่ิม/ลด -0.04 +7.72 +1.69 +3.13 
ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

เปรียบเทียบ ผลกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงใหม่ เขต 5 กับระดับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีรำยละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงำน จ ำนวนนักเรียน 
ทักษะ คะแนนรวมเฉลี่ย

ร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 
สพป.เชียงใหม่ 5 1,545 43.33 39.04 38.04 40.14 

สพฐ. 733,601 52.73 47.89 47.57 49.39 
สูงกว่ำ/ต่ ำกว่ำ -9.4 -8.85 -9.53 -9.25 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2561 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
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ที ่ รำยกำร ผลคะแนน ระดับคุณภำพ 
1 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(ITA Online) ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

90.91 
 

ระดับ A 
 

2 กำรประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 

 ระดับดี 

3 กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ          
พ.ศ.2561 (KPI Report system : KRS) 

 ระดับมำตรฐำน 

4 กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Action plan report system : ARS) 

1.98 
 

ระดับดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ 2562   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5                            

มำตรฐำนตัวบ่งชี้ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระดับคุณภำพ 
ปี 2562 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 3 31.5 ดี 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำ
องค์กรสู่เป้ำหมำย 

3 7.5 
ดี 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมลูสำรสนเทศในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

2 4 พอใช้ 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

4 8 
ดีมำก 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีรูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2 3 พอใช้ 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธภ์ำยใน
และภำยนอกส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

4 4 ดีมำก 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

5 5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี่ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 3 7.5 ดี 
    ประเด็นกำรพจิำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ 

(Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) และกำรน ำองค์ควำมรู้
มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวจิัย 

3 7.5 ดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

4 6 ดีมำก 

     ประเด็นกำรพิจำรณำที ่3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชพี สถำบันศำสนำ 
สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมสังคมอื่น 

4 6 ดีมำก 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 3 45 ดี 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและจดักำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนดำ้นวิชำกำร 5 12.5 ดีเยี่ยม 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล 

ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5 12.5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนดำ้นงบประมำณ 3 3 ดี 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอยำ่ง

เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปญัหำและควำมตอ้งกำร 
  

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล 3 6 ดี 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับปัญหำควำม
ต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมกำ้วหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

3 6 ดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนดำ้นกำรบรหิำรทั่วไป 4 6 ดีมำก 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล

สำรสนเทศ 
4 6 

ดีมำก 
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มำตรฐำนตัวบ่งชี้ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระดับคุณภำพ 
ปี 2562 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและจดักำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด

กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
5 15 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 5 42.5 ดีเย่ียม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดง

ควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
3 9 ดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

4 20 ดีมำก 

        2.1 ระดับปฐมวยั  4 6 ดีมำก 
        2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 14 ดีมำก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี
คุณภำพตำมหลักสูตร 

5 18 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 

4 8 ดีมำก 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

  
 

        4.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่6 5 5 ดีเยี่ยม 
        4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 5 5 ดีเยี่ยม 
        4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 - - - 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดบัที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนใน
กำรประกอบอำชพี 

5 8.5 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นกำรพจิำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมให้รับกำรศึกษำเต็ม
ตำมศักยภำพ  

4 3 ดีมำก 

         4.1 เด็กพกิำรเรียนรวม    
         4.2 เด็กด้อยโอกำส 4 3 ดีมำก 
         4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 5 2.5 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิง
ประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชดิชูเกียรติ 

5 15 ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีควำมพึงพอใจกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 5 90.5 ดีเย่ียม 
คะแนนรวมของภำพรวม 3 มำตรฐำน    (178 คะแนน) 4 178 ดีมำก 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน จึงก ำหนดให้มีมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือเป็นเกณฑ์หรือแนวทำงให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เป็นฐำนในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดีและส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตให้ควำมส ำคัญในกำรน ำไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรประเมินตนเอง เพ่ือสะท้อนผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำ       
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ภำพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก โดยมี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร และกำรจัดกำรศึกษำได้สอดคล้องกับสภำพและบริบทของพ้ืนที่
ครอบคลุมภำระงำนหลัก 4 ด้ำน จ ำแนกตำมรำยมำตรฐำนได้ ดังนี้ 
 

 มำตรฐำนที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่เป็นระบบ มีกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของบุคลำกรใน
องค์กร เพ่ือน ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองและองค์กำร 
  ทั้งนี้ พบว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศที่ดี แต่
ยังขำดกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
  มำตรฐำนที่ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมภำรกิจงำนทั้ง 4 ด้ำน 
ตำมระเบียบ กฎหมำย แบบแผนของทำงรำชกำรที่ก ำหนด รวมทั้งมีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่ดีและเป็นระบบ 
  ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ควรมีกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล 
โดยวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
  มำตรฐำนที่ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ส่งผลต่อผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ รวมทั้งมีกำรสนับสนุน 
ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ รวมทั้งมีกำรสนับสนุน ให้
ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ท ำให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ทั้งนี้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นภำพควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มงำนให้พัฒนำงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ แสดงถึงประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงได้ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขอขอบคุณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ให้
ควำมส ำคัญและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และขอชื่นชมพร้อมให้ก ำลังใจในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

กำรศึกษำสถำนภำพองค์กร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งก ำหนดปัจจัยแวดล้อมภำยนอก 4 ด้ำน โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์แบบ 
C-PEST ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
ด้ำนเทคโนโลยี พร้อมทั้งก ำหนดปัจจัยแวดล้อมภำยใน 7 ด้ำน แบบ 7S ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำน
ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำน ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของ
สมำชิกในหน่วยงำน ผลกำรวิเครำะห์ปรำกฏ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST) 
ประเด็นกำรวิเครำะห ์ ประเด็นที่เป็นโอกำส 

(Opportunities) 
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ  
(Customer Behavior : C) 

1. ผู้รับบริกำรมีควำมหลำกหลำย 
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง
กำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 
3. ผู้รับบริกำรให้ควำมส ำคัญใน
กำรประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

1. ผู้ปกครองนิยมส่งบตุรหลำนเข้ำ
เรียนในเมือง 
2. ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่อยู่ในถิน่
ทุรกันดำร 
3. ผู้รับบริกำรมีจ ำนวนลดลง 

2. ด้ำนกำรเมืองและ
กฎหมำย  
(Political and Legal : P) 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำที่ชัดเจน 
2. มีข้อกฎหมำยและระเบียบที่
ชัดเจน 
3. ผู้รับบริกำรได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

1. นโยบำยเร่งด่วนเยอะและ
ปรับเปลี่ยนบ่อย 
2. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำรขำด
ครูผู้สอน 
3. ระเบียบบำงข้อไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

3. ด้ำนเศรษฐกิจ  
(Economic : E) 
 

1. สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกองค์กรและ
หน่วยงำนอ่ืน 
2. มีร้ำนค้ำและบริกำรที่
หลำกหลำย 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมและรำยได้น้อย 
2. งบประมำณที่ได้รบัจัดสรรไดล้่ำชำ้ 

4. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม        
(Social and cultural : S) 
 

1. ชนชำติพันธุ์ มีควำมเข้มแข็ง
ทำงวฒันธรรมและประเพณ ี
2. น ำจุดแข็งของควำมเป็นชำติ
พันธุ์มำประชำสัมพนัธ์กำร
ท่องเที่ยว 

1. มีปัญหำในกำรสื่อสำรดำ้นภำษำ 
2. สภำพชุมชนตั้งอยู่ห่ำงไกลและ
ทุรกันดำร 
3. ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีเป็น
อุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

5. ด้ำนเทคโนโลยี                 
(Technological : T) 

1. ได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์ 
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
2. มีเทคโนโลยีทีท่ันสมยั 

1. บำงพื้นที่ไมส่ำมำรถน ำมำใชไ้ด้ 
2. บำงพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อกำรใช้
เทคโนโลย ี
3. ขำดควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (7S)  

ประเด็นกำรวิเครำะห ์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  

(Strengths) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(Weaknesses) 
1. ด้ำนโครงสร้ำง 
 (Structure : S1)  
 

1. มีโครงสรำ้งชัดเจน ครอบคลุม 
2. มีกรอบงำนชัดเจน 
3. มีค ำสั่งมอบหมำยงำนชัดเจน 

1. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กลุ่มงำนมไีม่ครบหรือไม่สมบูรณ ์
 

2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
(Strategy : S2) 

1. มีกำรก ำหนดทิศทำงให้ชัดเจน 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว ้

1. มีนโยบำยเร่งด่วน ส่งผลให้ปฏบิัติ 
ไม่ทัน 
 

3. ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน (System : S3) 
 

1. มีระบบ ข้ันตอน กำรก ำกับ 
ติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ 
2. มีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน 
3. ทุกกลุ่มงำนมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ในกำรท ำงำน 

1. กำรปฏิบัติงำนต้องปรับเปลี่ยนตำม
นโยบำย ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่
ต่อเนื่อง 
2. ระบบติดตำมประเมินผลมีปัญหำ 
 

4. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำร (Style : 
S4) 
 

1. มีกำรกระจำยอ ำนำจของกลุ่มงำน 
2. มีรูปแบบกำรบริหำรงำนท่ีชัดเจน 
(Chiang Mai 5 Model) 
3. กำรบริหำรจดักำรมีควำมยดืหยุ่น 

1. มีควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 
2. ขำดกำรสรำ้งเครือข่ำยฯ เพื่อลด
ภำระงำน 
3. ขำดควำมเดด็ขำดในกำรตัดสินใจ 
ในกำรบริหำร 

5. ด้ำนบุคลำกร/สมำชิก 
ในหน่วยงำน (Staff : S5) 
 

1. มีบุคลำกรตำมโครงสร้ำง 
2. มีทีมบริหำร (CEO) ขับเคลื่อน
ชัดเจน 

1. บุคลำกรไม่เพียงพอ ไม่เหมำะสม 
กับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
2. มีกำรโยกย้ำยผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำบ่อย 
3. ไม่มีผู้บริหำรระดับสูง ในกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
4. ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตัิงำน 

6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของหน่วยงำน 
(Skills : S6) 
 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำน 
2. บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงต่อเนื่อง 
3. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้

1. ขำดบุคลำกรที่มคีวำมช ำนำญ 
เฉพำะด้ำน 

7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของ
สมำชกิในหน่วยงำน                          
(Shared Values : S7) 
 

1. ให้ควำมเคำรพให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน 
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมกลยุทธ์ 
3. มีกำรท ำงำนเป็นทีม มีส่วนร่วม                       
มีกำรเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

1. ขำดควำมสำมคัค ี
2. กำรปฏิบัติงำนบำงอย่ำง 
ไม่เป็นเอกภำพ เช่น กำรแต่งกำย 
3. ขำดจิตอำสำในกำรปฏิบัติงำน 
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                    จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ที่ได้น ำเสนอมำแล้วข้ำงต้น ได้น ำมำวิเครำะห์โดยใช้ตำรำงวิเครำะห์เพ่ือ
ประมำณค่ำปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน โดยให้คณะท ำงำนแต่ละคนให้ค่ำคะแนนทีละข้อในแต่ละด้ำน
อย่ำงอิสระแล้วน ำมำเฉลี่ยค่ำคะแนนของปัจจัยแต่ละด้ำน และได้สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตำมตำรำง ดังนี้ 

ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
 

ปัจจัยภำยนอก (C-PEST) 
น้ ำหนักคะแนน 

คะแนนเตม็ 
คือ 1 

ค่ำคะแนน (Rating) คะแนนจริง (Value)  
ค่ำ

ผลตำ่ง 
โอกำส 
(1 – 5) 

อุปสรรค 
(1 – 5) 

 โอกำส อุปสรรค 

1. ด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ (C) 
2. ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
3. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P) 
5. ด้ำนเทคโนโลยี (T) 

0.33 
0.22 
0.20 
0.15 
0.10 

1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 

4.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 

0.33 
0.22 
0.40 
0.45 
0.30 

1.32 
0.88 
0.60 
0.30 
0.20 

- 0.99 
- 0.66 
- 0.20 
+ 0.15 
+ 0.10 

สรุปปัจจยัภำยนอก 1.70 -3.30  
สรุปค่ำผลต่ำงปัจจัยภำยนอก -0.80  

สภำพแวดล้อมภำยนอก รวมทั้งสิ้น 26 ประเด็น (โอกำส 12 ประเด็น อุปสรรค 14 ประเด็น) 
  1.  C พฤติกรรมลูกค้ำ       มี 6 ประเด็น เป็นโอกำส 3 ประเด็น อุปสรรค 3 ประเด็น 
 2.  E เศรษฐกิจ      มี 4 ประเด็น เป็นโอกำส 2 ประเด็น อุปสรรค 2 ประเด็น 
  3.  S สังคม – วัฒนธรรม     มี 5 ประเด็น เป็นโอกำส 2 ประเด็น อุปสรรค 3 ประเด็น 
 4.  P กำรเมืองและกฎหมำย มี 6 ประเด็น เป็นโอกำส 3 ประเด็น อุปสรรค 3 ประเด็น 
  5.  T เทคโนโลยี      มี 5 ประเด็น เป็นโอกำส 2 ประเด็น อุปสรรค 3 ประเด็น 
 

 
ปัจจัยภำยใน (7S)  

น้ ำหนัก
คะแนน  
คะแนน

เต็มคือ 1 

ค่ำคะแนน (Rating) คะแนนจริง 
(Value) 

 
ค่ำผลต่ำง 

จุดแข็ง 
(1 – 5) 

จุดอ่อน 
(1 – 5) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้ำนโครงสร้ำง (S1)  
2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน  (S2)  
3. ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำน  (S3)  
4. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรม  (S4)  
5. ด้ำนบุคลำกร/สมำชิก (S5)  
6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (S6)  
7. ด้ำนค่ำนยิมร่วมกันของสมำชิก (S7)  

0.15  
0.15  
0.17  
0.15  
0.12  
0.15  
0.11  

4 
3  
1  
2  
4  
3  
3  

1 
2 
4 
3 
1 
2 
2 

0.60 
0.45 
0.17 
0.30 
0.48 
0.45 
0.33 

0.15 
0.30 
0.68 
0.45 
0.12 
0.30 
0.22 

+0.45 
+0.15 
-0.51 
-0.15 
+0.36 
+0.15 
+0.11 

 สรุปปัจจยัภำยใน 2.78 -2.22  
 สรุปค่ำผลต่ำงปัจจัยภำยใน +0.28  

ผลกำรประเมินสถำนภำพ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  5 
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สภำพแวดล้อมภำยใน รวมทั้งสิ้น 34 ประเด็น (จุดแข็ง 19 ประเด็น จุดอ่อน 15 ประเด็น)     
  1. S1 ด้ำนโครงสร้ำง  

มี 4 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 3 ประเด็น จุดอ่อน 1 ประเด็น     
  2. S2 ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน  

มี 3 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 2 ประเด็น จุดอ่อน 1 ประเด็น      
          3. S3 ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน           
   มี 5 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 3 ประเด็น จุดอ่อน 2 ประเด็น  
  4. S4 แบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร       
   มี 6 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 3 ประเด็น จุดอ่อน 3 ประเด็น  
  5. S5 บุคลำกรและสมำชิกในหน่วยงำน        
   มี 6 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 2 ประเด็น จุดอ่อน 6 ประเด็น  
  6. S6 ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน 
           มี 4 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 3 ประเด็น จุดอ่อน 1 ประเด็น 
  7. S7 ค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน  
          มี 6 ประเด็น เป็นจุดแข็ง 3 ประเด็น จุดอ่อน 3 ประเด็น 
 

 จำกตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 5 สำมำรถสรุปควำมหมำย ได้ดังนี ้
  ปัจจัยภายนอกโดยสรุป เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 (-0.80) ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (-0.99) ด้ำนเศรษฐกิจ (-
0.66) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (-0.20) และ ส ำหรับปัจจัยที่เป็นโอกำส คือ ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 
(+0.15) และด้ำนเทคโนโลยี (+0.10)   
   ปัจจัยภายในโดยสรุป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 มีจุด
แข็ง (+0.28) โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำง (+0.45) และด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน (+0.36) และด้ำน
ค่ำนิยมร่วมกันของหน่วยงำน (+0.11) ส่วนปัจจัยด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน และด้ำนทักษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของหน่วยงำนนั้น ประเมินค่ำแล้ว มีระดับคะแนนจุดแข็งในระดับที่ใกล้เคียงกัน  (+0.15) 
ส ำหรับปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ด้ำนระบบใน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (-0.51) ด้ำนแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (-0.15)  
 เมื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในมำก ำหนดจุดลงบนแกน  OT ตำมแผนภูมิ
จะเห็นว่ำจุดตัดอยู่ในสถำนภำพ Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นส่วนใหญ่แสดงว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ต ำแหน่งไข่แดง อยู่ในหลำยต ำแหน่ง กล่ำวคือ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ต ำแหน่งวัวแม่ลูกอ่อน (Cash Cows) บำงส่วนอยู่ในต ำแหน่งดำวรุ่ง (Stars) และเครื่องหมำยค ำถำม 
(Question Marks) หมำยถึง หน่วยงำนมีสมรรถนะภำยในเข้มแข็ง บำงส่วนยังอ่อน จะต้องแก้ไขจุดอ่อน
ภำยใน ในขณะที่สภำพแวดล้อมภำยนอกมีอุปสรรคและปัญหำ จ ำเป็นจะต้องก ำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็ว เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งหำแนวทำงพัฒนำ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อไป 
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W (จุดอ่อน) S (จุดแข็ง) 

แผนภูมิรูปภำพที่ 2-1  ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพขององค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

 
 

           O (โอกำส)        
              
                    STARS                                            QUESTION  MARKS      
                                                            1.7  
                                 
 
                                                        
                      2.78                   0.28     0.28                       - 2.22     
         
                                                                 -0.80 
                                                     
              Cash Cows                             -1.6       Dogs 
                                     
                                       
                                                            -3.30 
                      
 
 
 
 
 
            T (อุปสรรค) 
 

ค่ำเฉลี่ย จุดแข็ง (S)  = +2.78          ค่ำเฉลี่ย จุดอ่อน (W)  =  -2.22 
ค่ำเฉลี่ย โอกำส (O)  = +1.70          ค่ำเฉลี่ย อุปสรรค (T)  =  -3.30 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิดและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณพ.ศ.2563  และ
นโยบำยจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำก ำหนดเป็นสำระส ำคัญของ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 5 ดังนี้ 

1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 
10 ต้องกำรสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้ำน คือ 
            1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

 -  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
 -  ยึดมั่นในศำสนำ 

    -  มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
    -  มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

            2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
    -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    -  ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 
    -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

 -  ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
            3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 

- เลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและ
เยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 

- กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำน 
และมีงำนท ำในท่ีสุด 

- ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
            4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

- กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน 
- ครอบครัว สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่

พลเมืองด ี
- กำรเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ เช่น งำนอำสำสมัคร 

งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและเอ้ืออำทร” 
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
           ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
           “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

ยุทธศำสตร์ 
           1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
           2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
           3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
           4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
           5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

เป้ำหมำย 
           1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  มีเป้ำหมำยดังนี้  
               1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
               1.2 กำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทั้งทำงทหำร และภัย
คุกคำมอ่ืนๆ  
               1.3 บูรณำกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่เอ้ือให้เกิดควำมมั่นคงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ
ป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ และคุณภำพชีวิตของคนในชำติ 
               1.4 กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและทำงทะเล 
               1.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงำนพัฒนำอ่ืนๆ  เพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนและร่วมพัฒนำประเทศ 

           2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               2.1 กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร 
               2.2 กำรพัฒนำสังคมผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้ำงผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจ  
               2.3 กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
               2.4 กำรวำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

           3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้ำงคนไทยที่
มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย 
               3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
               3.3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
               3.4 กำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ (Talents) 
               3.5 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
               3.6 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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           4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                       
ของคนทุกกลุ่มในสังคม 
               4.2 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมอย่ำงทั่วถึง 
               4.3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
               4.4 กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคม 

           5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
               5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
               5.2 วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพใน 25 ลุ่มน้ ำ ทั้งด้ำนอุปสงค์
และอุปทำน  
               5.3 พัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภำคเศรษฐกิจ 
               5.4 พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               5.5 ร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
               5.6 ใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

           6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               6.1 กำรวำงระบบบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร 
               6.2 กำรยกระดับงำนบริกำรประชำชนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐสู่ควำมเป็นเลิศ 
               6.3 กำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ 
               6.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร
และมีควำมเป็นมืออำชีพ 
               6.5 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               6.6 กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีควำมชัดเจน ทันสมัย  เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบงัคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

3. นโยบำยรัฐบำล 

              ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒  
              ประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนวิสัยทัศน์และกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของผู้น ำ
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนประเทศของรัฐบำลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน 
 ๑. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
 ๒. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ  
 ๓. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

            ๓.๒ ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ควำมซื่อสัตย์ 
กำรมีวินัย เคำรพกฎหมำย มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่
ดี โดยส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคมและชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ  ส่งเสริมให้

- 21 -



ภำคเอกชนด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ให้สื่อมีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดี 
รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออกอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

 ๔. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก  
 ๕. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  
 ๖. กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค  
 ๗. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก  
 ๘. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 

            ๘.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำส

พัฒนำตำมศักยภำพ เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำ  ในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือที่ค ำนึงถึงศักยภำพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่อง
โภชนำกำรและสุขภำพ กำรอบรมเลี้ยงดูกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำนและพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

๘.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำยของเด็กแต่
ละคนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทำงท่ีชัดเจน 
            ๘.๒ พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

๘.๒.๑ ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและกำร
เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก 
กำรผลิต และพัฒนำครู ที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำร
สร้ำงควำมรู้ สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำงแรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนใน
เชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้นควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 

๘.๒.๒ จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร  และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศใน
อนำคตและเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำรและแสวงหำควำมรู้ได้  มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ 
ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
            ๘.๓ พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม ๔.๐ 
โดยกำรจัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในกำร
พัฒนำก ำลังคน ที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ  รวมถึงกำรสร้ำง
และพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว ก ำลังคนที่ก ำลังจะเข้ำ
สู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำรส ำหรับผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน  เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและ
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เทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัดและขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น 
            ๘.๖ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 

๘.๖.๑ มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของ
สถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่
จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัว และผู้เรียนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจน
พัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลำกหลำยเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
ที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วย
จัดกำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำมุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียน
ขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรออกแบบกำรศึกษำในพ้ืนที่  สนับสนุนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถ  แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจน
แก้ไขปัญหำหนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวน
รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่เหมำะสม 

๘.๖.๔ พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและ
เพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน  
ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีในอนำคต 
            ๘.๗ จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วง
วัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำร
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ  หรือ
ท ำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุก
ระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 

 ๙. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม  
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 ๑๐. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
 ๑๑. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 ๑๒. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม  

นโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  
  ๑. กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
               กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพของ
คนไทย กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผง
ลอยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน ท ำให้
บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหนี้สินและลดภำระหนี้สินของประชำชนในกองทุน
หมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน โดยครอบคลุม
ไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชำชน
สำมำรถมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อมปรับปรุงระบบที่ดินท ำกินให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึง
ได้ จัดท ำแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิและกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมำะสมลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้ำน โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน
ด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ  
  ๒. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  ๓. มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
  ๔. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม  
  ๕. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน  
  ๖. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต  
  ๗. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
          กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม  คณิตศำสตร์ 
โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์  (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ในทุกต ำบลส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำ สู่สำธำรณะเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ 
กับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของ
คนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคี
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต 
  ๘. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
  ๙. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้  
  ๑๐. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน  
  ๑๑. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
  ๑๒. กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนและกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
            แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมที่ดีมี
จิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได ้
            3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืนสร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้นสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ  
            4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  
            5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ 
            6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำร
พัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
            7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยงกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค 
และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทนำและสร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรค้ำกำรบริกำรและกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคภูมิภำค และโลก 

เป้ำหมำยรวม        

            เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคีสร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพ่ิม

ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจำย

อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
            แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มียุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ จ ำนวน 10 
ยุทธศำสตร์ โดยม ี6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
5. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน  
6. กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลใน

สังคมไทย 
7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 
3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 

และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ

ภำยในประเทศลดลง 

เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน  
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
1. 3Rs  ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น 

(Arithmetics)  
2. 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ 

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำกรุณำมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม Compassion)  
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เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือกำรบรรลุ

เป้ำหมำย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ดังนี้  
1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำง

เท่ำเทียม (Equity)  
3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ เต็มตำม

ศักยภำพ (Quality) 
4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ

และบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) 
5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ยุทธศำสตร์  
กำรที่แผนกำรศึกษำแห่งชำติจะบรรลุผลตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำได้นั้น 

จ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  มี

เป้ำหมำย ดังนี้  
1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ

ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแล และป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้  

1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
งำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะ          
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3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มีเป้ำหมำย  

1.  ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 

3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล  
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง  เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล            

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้ำหมำย  

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี้  
1. โครงสร้ำงบทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจน 

และสำมำรถตรวจสอบได้ 
2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร

ของประชำชน 
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4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 

5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็น
ธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

6. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
            เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำและนโยบำยรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่อง
กำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศ
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักกำร  
1. ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทและเป็น
กำรศึกษำตลอดชีวิต 

2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก ำ กับของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วงงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่
ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ 
 ระดับก่อนอนุบำล 

เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบำล 
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่

ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและ
ประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษำ 
มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
2. เรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธี  Active Learning เ พ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำก

ประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น 
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5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นกำรปรับสภำพแวดล้อมทั้ง

ภำยในและภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
ระดับมัธยมศึกษำ 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) 

และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 
2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและ

กำรมีงำนท ำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำษำเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
ระดับอำชีวศึกษำ 

มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ชุมชนภูมิภำค
หรือประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเองด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
2. เรียนภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับในกำรสร้ำงอำชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่ส ำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนท ำด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
2. จัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำร

บริหำรจัดกำร 
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อ

กฎหมำยให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำก ำลังตำม

ควำมต้องกำรจ ำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 
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6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยจัดกำรศึกษำ 

7. เร่งทบทวน (ร่ำง)พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2562 โดยปรับปรุงสำระส ำคัญ
ให้เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 

8. ในระดับพ้ืนที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ ำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำ
สื่อสำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์
ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อคณะกรร
รมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร 
ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
            อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักแหละหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ (Function) งำนในเชิง
ยุทธศำสตร์  (Agenda) และงำนในเชิ ง พ้ืนที่  (Area) ซึ่ งได้ด ำเนินกำรอยู่ ก่ อนนั้น หำกรัฐบำลหรือ
กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่ก ำหนดหำกมีควำม
สอดคล้องกับหลักกำรในข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

7. นโยบำยและจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)   
ต่อยอดในสิ่งที่ดีที่ร่วมกันท ำมำแล้ว ต่อยอดสิ่งที่เรำมีอยู่แล้ว และพัฒนำสิ่งที่เรำสำมำรถปรับปรุง

ได้ VTR ที่เรำเห็นและเรำทรำบแล้ว ชักชวนให้ทุกท่ำน เป็นผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวง และผู้ที่ขับเคลื่อน
หลักในจังหวัดและในภูมิภำค ร่วมกันต่อยอดและปรับปรุงในสิ่งที่เรำต้องท ำสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กำรพัฒนำ
กำรศึกษำของประเทศไทย ไม่ได้เคลื่อนอย่ำงที่เรำจะด ำเนินกำร จ ำเป็นต้องพัฒนำกำรศึกษำไทยให้ทันสมัย 
และทันต่อศตวรรษที ่๒๑ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและตลอดเวลำ และต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

เตรียมสังคม เตรียมคนรับสู่สังคมสูงวัย และเป็นปริมำณทีม่ำกของสังคมไทย ถ้ำไม่สร้ำงเยำวชนใน
วันนี้ ให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถ และเก่ง เพ่ือแบกรับภำระให้ได้ ควำมสำมำรถของเยำวชน ยังสู้ประเทศ
อ่ืนไม่ได้ กำรเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น เศรษฐกิจก็จะเดินไม่ได้ด้วย  ให้ทุกท่ำนได้ตระหนักถึง สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงเรำต้องพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือสู่กำรแข่งขันในระดับต่ำง ๆ  
             ตระหนักและพัฒนำ ให้กำรขับเคลื่อนเทคโนโลยี ร่วมกันปกป้องประเทศไทย ด้วยกำรพัฒนำ
กำรศึกษำไทยในหลำยๆประเทศเด็กของเรำไม่ได้ด้อยกว่ำประเทศอ่ืนเลยแต่ละประเทศก็จัดกำรเรียนกำร
สอนคล้ำย ๆ กัน กับประเทศไทย  
             ปัญหำของกระทรวงศึกษำธิกำรอยู่ที่ก ำรบริหำร กำรแก้ปัญหำหลำยประกำร ต้องแก้ไขปัญหำที่
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกระบวนกำรประเมิน ก ำกับ ติดตำม ชี้วัด ให้เกิดควำมเข้มข้นของกำรปฏิบัติ 
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หน้ำที่ของแต่ละภำคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปได้ ในหลำยประกำรยังไม่เป็นไปในทำงเดียวกัน ไม่สำมำรถพัฒนำ
ได ้เรำต้องต่อยอดกันต่อไป ขับเคลื่อนไปด้วยกัน  
             กระบวนกำรจะต้องเปลี่ยนแปลง ยังมีเรื่อง กำรร้องเรียน กำรทุจริต อยู่อีกมำก ต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ต้องท ำสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก ระบบในกำรบริหำรจัดกำรยังไม่ดีพอ ร่วมกันเดินไป
ข้ำงหน้ำ เดินไปด้วยกัน สิ่งใดไม่ถูกต้อง 1 - ๓ ปีนี้ เรำต้องแก้ไขกัน ปรับเปลี่ยนควำมคุ้นเคยนั้น ให้ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์กับกำรศึกษำไทย ค ำนึงถึงควำมก้ำวหน้ำของทุกคน ประโยชน์ของทุกท่ำน ที่ควรจะได้รับ และ
ประโยชน์ที่ส ำคัญที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษำ ในระบบกำรศึกษำของไทยเป็นส ำคัญ เป็นหลัก  
             วิธีกำร ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม เช่น เรื่องอำหำรกลำงวัน จะเปลี่ยนแปลง ให้นึกถึงประโยชน์
ของนักเรียนเป็นล ำดับแรก ควรปรับปรุงกระบวนกำรในเรื่องอำหำรกลำงวัน จะต้องพยำยำมด ำเนินกำรลงมือท ำ
ร่วมกัน จะต้องใช้เวลำด ำเนินกำรให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ได้มำกที่สุด มำตรกำรต่ำง ๆ มำจำก
ส่วนกลำง จะต้องมีควำมยืดหยุ่นพอ เพ่ือให้กระจำยอ ำนำจพ้ืนที่ให้มำก ร่วมช่วยกันคิด  
             เรำจะต้องมองถึงโครงสร้ำงกำรบริหำร ให้มีกำรท ำงำนที่สะดวกกว่ำเดิม สร้ำงประวัติศำสตร์แห่ง
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรศึกษำไทย ทุกท่ำนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ร่วมกันน ำเสนอ และตัดสินใจว่ำอะไร
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ และเยำวชนไทย ปกป้องสิทธิของทุกคน ตำมนโยบำยที่รัฐบำลวำงไว้ รัฐมนตรี
พร้อมกล้ำตัดสินใจ ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ต้องได้รับกำรพูดคุย และร่วมกันแก้ไขปัญหำทุกภำคส่วน เห็นด้วย
ทุกภำคส่วน กล่ำวคือกำรศึกษำไทยเป็นวำระแห่งชำติ  
             เรำร่วมกันปรับ เปลี่ยนโครงสร้ำงเพ่ือลดควำมซับซ้อน โดยเฉพำะในส่วนภูมิภำคในจังหวัด
โครงสร้ำงไม่กระชับพอต้องลดควำมทับซ้อนกันเช่นน้ ำท่วมในแต่ละจังหวัดยังไม่สำมำรถชี้ชัดและระบุได้ว่ำ
ใครรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ภูมภิำค เมื่อมีปัญหำเกิดข้ึน ไม่มีเจ้ำภำพ ไม่มีคนรับผิดชอบ ทุกภำคส่วนต้อง
ลดอัตรำ ลงมำ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเดินไปได้ กระทรวงศึกษำธิกำร ใช้จ่ำยงบประมำณมำกที่สุด อำชีพที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำไทย จะต้องได้รับกำรยอมรับและได้รับค ำตอบแทนเป็นล ำดับต้น ๆ ของประเทศ แต่
ต้องแสดงให้เห็นว่ำงบประมำณที่น ำมำใช้ได้ อย่ำงมี ประสิทธิภำพและจะต้องร่วมกันแสดงประสิทธิผลให้
เห็นจะต้องร่วมกันต่อยอดและพัฒนำในสิ่งที่ร่วมกันวำงแผนเอำไว้ 
  กระบวนกำรหลัก ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ อยู่ที่กำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนที่น่ำชื่นชม ที่ได้ไปดูคือ 
โรงเรียนทีผู่้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครู มีควำมเข้มแข็ง ครูเอำใจใส่นักเรียน 
  บริหำรกระทรวง จะต้องได้มีส่วนร่วมในกำรสนทนำ ร่วมกันปรับโครงสร้ำงให้ผู้บริหำรกระทรวงได้
เห็น และเสนอแนะในสิ่งที่คิดว่ำยำก แล้วลองน ำเสนอโดยยึดในพ้ืนฐำนเกี่ยวกับเด็ก และผลกำรศึกษำไทย
เป็นหลัก อำจหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน  
  จะต้องท ำให้เยำวชนของเรำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เรียนมำก ท่องจ ำกันมำก เรำต้องปรับเปลี่ยน 
เพ่ือให้เด็กเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  เด็กเรำท่องเก่ง แต่พลิกแพลงไม่ได้ ต้องให้เด็กปรับตัวให้เข้ำกับโลกที่เปลี่ยน ต้องสร้ำงทักษะของ
เยำวชนไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเอง เมื่อโลกเปลี่ยน เด็กต้องมีทักษะในกำรปรับเปลี่ยนกำร
ท ำงำนหรือเรียนรู้ ให้สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ของกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงเด็กของเรำให้สำมำรถควบคุม 
ก ำกับ AI ให้ได ้เรำจะควบคุมปรับเปลี่ยนอย่ำงไร ให้สำมำรถพัฒนำได้ 
  จุดไฟ : ร่วมกันเดิน : เดินไปด้วยกัน : สร้ำงแสงสว่ำงของกำรศึกษำไทยให้โดดเด่น : ประชำชนไทย
หวังกำรต่อยอดและพัฒนำกำรศึกษำไทย : สอดคล้องทิศทำงของผู้น ำประเทศร่วมกันวำงไว้ 
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8. นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลง
นโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ และนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2๕๖๓ 
  โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
       “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 
๓. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ ๒๑  
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
๕. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
๖. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

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

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 
ภำษำ และอ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

๓. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มี
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ควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  มีควำมรู้และ
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

๖. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มี
สมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพและกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคตเป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและ

ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ

มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน  ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย
และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ที่มี
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ผลกระทบต่อควำมม่ันคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐำน สภำพ
ทำงภูมิศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำร
จัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่ม
ชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และ
เกำะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ได้รับกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร เป็นต้น 

 เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ื น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้นได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๖. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗. จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 

 เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
๑.๒  สถำนศึกษำ  

(๑) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่ก ำหนด 

(๒) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชนสังคมและประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

๒. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำม
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 

เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต
และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๒.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
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๒.๒  สถำนศึกษำ 
(๑) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรงกำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว 

(๒) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
(๓) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียนในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับค ำปรึกษำ

ชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย 
๓. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินแผนงำน โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ ๖ ข้อ คือ 

๑. กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
๒. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน 
๓. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
๔. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
๕. กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
       (๑)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน

พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนบนพ้ืนฐำนควำมหลำกหลำยในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและควำมต้องกำรของชุมชน 

 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมและสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  

 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 
เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพำะ  กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง 

ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ  และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร โดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๔.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(๑)  สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูงในถ่ิน

ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตำมควำมจ ำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท  
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(๒) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร 
ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

 (๓) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง” ในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

๔.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลที่

เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร 

(๒) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ ไม่ได้ใช้ภำษำไทยใน
ชวีิตประจ ำวัน 

(3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะ
ชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพและคุณภำพ

ของทรัพยำกรมนุษย์เป็นส ำคัญเนื่องจำกทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำร
พัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
นำนำประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียนเชิง
สมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำมสนใจและควำมถนัด อย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำท่ี ๓ มี
ทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรมและมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็น

นักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
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ตัวช้ีวัด 
๑. จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่

จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 

(Reading Literacy)  ด้ ำนกำรรู้ เ รื่ อ งคณิตศำสตร์  (Mathematical Literacy)  และด้ำนกำรรู้ เ รื่ อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ                     

ควำมสนใจ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  โดยมี
แนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๑.๑ ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจำก

หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรวัดแววควำมถนัด

ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง น ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน
ทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

๑.๓ ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของวิธีและกระบวนกำรงบประมำณตั้งแต่จ ำนวน
งบประมำณ ในกำรสนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมวิธีกำรจัดสรร วิธีกำรด้ำน
ระบบบัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพ่ือกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำม
เป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดท ำแผนงำน 
โครงกำร และกิจกรรม เพ่ิมศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจและควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำน
วิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค 
ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ 

๑.๕  ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒. สถำนศึกษำ               
๒.๑ ด ำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ และ

ควำมถนัด โดยจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (Active Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
กระบวนกำร ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสห
วิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
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๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำสุข
พลำนำมัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 

๒.๓  สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ 

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำม
ต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน 

๒.๕ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำรภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ 

๒.๖ ปรับเปลี ่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู ้เรียน โดยมุ ่งเน้นกำรวัด
ประเมินตำมสมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำงในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

๒.๗ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  

นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ เริ่ มตั้ งแต่ประชำกรวัย เรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนกำรพัฒนำ  ครู  และบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ ดังนี้ 

พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจอำรมณ์ สังคม สติปัญญำ 

มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำร
วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว  

รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย 

และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้คนไทย

เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้อง
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำท
จำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำ
วิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และ
มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์ 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ  
๒. ผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่

สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่
ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติได ้

๓. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 

สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้

หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

(3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน

ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที่ ๖ มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง มี
ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและ
น ำไปปฏิบัติได ้

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขมีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

7. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 

       เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  

สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำง
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เหมำะสมทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำมีทักษะสื่อสำรภำษำไทย โดยมี
แนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
       ๑.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(๑) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำน (ร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ ำนวยกำร
กำรเรียนรู้ ผู้ให้ค ำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
               ๑.๒ สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงเน้นกำร
พัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้ำนดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

๒.๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(๑) จัดท ำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนำกำรเด็ก

ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ

สถำนศึกษำเพ่ือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

(๓) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
(๕) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ รวมทั้งสรุปและรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

๒.๑.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย จัดสภำพแวดล้อมทั้ง

ในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
(๒) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมี

ควำมสุข 
(๓) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสนำมเด็กเล่นให้ได้มำตรฐำน 

มีควำมปลอดภัย สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(๔) จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำน และควำมปลอดภัย 
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(๕) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ 
(๖) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือกำรมี

ส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
(๗) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒  กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ

สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
๒.๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

      (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตำมหลักสูตร 
 - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 - มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ 
 - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 - มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรัก
กำรอ่ำนมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 
 (2) จัดท ำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และด ำเนินกำรประเมิน รวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติชั้นพ้ืนฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำร
พัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำร
วำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

(๔) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 

(๕) ด ำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำง
ครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 

(๖) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ
ภำพรวม รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง   

2.2.2 สถำนศึกษำ 
(๑) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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(๒) จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้ และระบบควำมคิด
ในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 

- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 

(๓) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อและด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพ้ืนฐำน
กำรเรียนรู้ กำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

(๔) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนใน
กำรด ำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  

(๕) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 

(๖) จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

(๗) ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำร เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง 

(๘) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ

สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีทักษะด้ำน
ภำษำไทยเพ่ือใช้ในกำรเรียนรู้  มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ  และภำษำที่ ๓ มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ น ำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

๒.๓.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัด

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ให้มีคุณลักษณะ 

-  เป็นไปตำมหลักสูตร  
-  มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
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-  มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่  ๓ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ   

-  มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
-  มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
-  มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  มีนิสัยรัก

กำรอ่ำนมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓  
(๒) ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-

NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำ
นักเรียนทุกระดับชั้น  

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำง
พ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

(๔) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 

(๕) จัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และ
ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมใน
อนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะ
ของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

(๖) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 
๒.๓.๒ สถำนศึกษำ    

(๑) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(๒) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 

- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 

(๔) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออก
ก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
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ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถวำงแผน
กำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง 

(๕) ส่ง เสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  

(๖) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส  ใน

รูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร 

(๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพจริงส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อย
โอกำสในรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนทรัพยำกรและ
จัดสรรงบประมำณ ด้ำนกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน ำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้ 

(๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรำก ำลังครู
และบุคลกรให้มีควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส 

(๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 

(๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

(๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนกำรพัฒนำภำคี
เครือข่ำย (Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส 

๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำ 
      เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำ
วิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ 
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(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทำง
กำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(๑) จัดหำ พัฒนำข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 
(๒) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ

ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
3.๒ สถำนศึกษำ 

(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 

(๒) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

(๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบดิจิทัล 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องด ำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูในกำรผลิต และพัฒนำครูให้
เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ 
ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำร
สอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม 
เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำกกำรวัดผลงำนกำรพัฒนำ
ผู้เรียนโดยตรง 

๔.๑ กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิต
ครู วิเครำะห์ควำมขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูวำงแผน
วิเครำะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับกำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู 
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(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ติดตำมและประเมินผล กำรผลิตครู
อย่ำงเป็นระบบ 

๔.๒ พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
อำชีพและหน้ำที่ของตน โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ำ
กิจกรรมในชั้นเรียน ท ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need  Assessment) 
เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดให้
มีหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดที่เชื่อมโยง
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

(๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ ๓ สอดคล้องกับ
ภำรกิจและหน้ำที่ของตน 

(๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำ (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้  กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ เรียนที่มีค วำมแตกต่ำง 
(Differentiated Instruction) 

- 48 -



(๑๐) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำน
ทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๑๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษตำมศักยภำพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร 

(๑๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face – to - 
Face Training 

(๑๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ 

(๑๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 

๒) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำร
พัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น            

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 

๕) พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

นโยบำยที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำนและกำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชน
เมือง พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำร
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พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำค
ส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับ
ภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือ
สนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และ
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำจัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิ เศษ และ
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 

ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ

ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ 

๕. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๖. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึง
บริกำร ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
๑  .ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ

สภำพข้อเท็จจริงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 

3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล )Digital Device  (เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล )Digital Device  (เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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๕. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด 
และพ้ืนที ่

๖. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 

8. สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภำคเอกชน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล 

(๒) จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือ
วำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผน กำร

จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับ

พ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือ

ในไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงบริกำรกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำง

เพียงพอ มีคุณภำพ 
(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกลได้เดินทำงไปเรียน

อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ๑) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ๒) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของ
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สถำนศึกษำ ๔) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรก ำหนดมำตรฐำน
สถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของ
สถำนศึกษำ เป็นส ำคัญ 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำ
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยเน้นสถำนศึกษำระดับต ำบล โรงเรียนขนำดเล็กใน
พ้ืนที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ  

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
เป็นมำตรกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำ               

ที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษำ 

และมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำม
สภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และ
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ศึกษำ 
วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่ 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ประกอบกำรจัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน
ควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เ พ่ือจัดสรรงบประมำณให้ เด็กวัยเรียน                      
กลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ และติดตำม ก ำกับ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส 

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูง 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
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(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส ำหรับครู
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน ำ 

ศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณมีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลักในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ 

เป้ำหมำยมำเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำลและควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนำแล้วมี
คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้ำหมำยมำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ และกำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพื้นฐำนควำมเชื่อใน
กำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง
สมดุลทั้ง ๓ ด้ำน ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ 

เรื่องฉลำกสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง Thailand ๔.๐ 
๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและ

บริโภคสู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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๖. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำก ๒๒๕ เขตมีนโยบำย
ส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 

๒. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพ่ือลดปริมำณขยะและมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียน เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้ำนกำรลดกำรใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงอำหำรอุตสำหกรรมสีเขียว 

๕. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  

๖. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐ 

๘. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้
เป็นส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. จัดท ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้

และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ ำและชุมชนคำร์บอนต่ ำและพัฒนำวิทยำกรให้

ควำมรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ ำ 
4. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ 
และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น  
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คำร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน 
 5. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 6. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภำค 
 7. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภำค 
 8. จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร ๒๕๕ เขต เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำน
กำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในส ำนักงำนและ
สถำนศึกษำ 

๑๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เรื่องกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  

12. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่
ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสียลดกำรใช้เผำและใช้
สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๔  .ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนเชิงนิเ วศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดี Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕ .ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
โรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖  .ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดค่ำย
เยำวชนวัยซนลดคำร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 

ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 

- 55 -



๑๗  .จัดท ำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภำพพัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัล
เกียรติยศ ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน 

นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่ส ำคัญ 

เนื่องจำกเป็นนโยบำยที่กระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็น
อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับ
ส ำนักงำนทั้งส่วนกลำง และระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำหน่วยงำนส ำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตำมเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  น ำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็น
ต้น มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้งระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝัง
ค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ

ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป 

๒. หน่วยงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้
มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล  

๔. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 

2. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล  
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๓. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
๔. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำร

วิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
๘. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 

(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เป็นมำตรกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร  ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั ่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ ่ม
สถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อ ำนำจ และโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลของสถำนศึกษำหรือกลุ่ม
สถำนศึกษำ 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ หน้ำที่และอ ำนำจ องค์ประกอบ จ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกำร
เลือกประธำนและกรรมกำร  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำหรือของกลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้
ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำย
และควำมแตกต่ำงของสถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนธุรกำร 
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและพัสดุ และด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่ม
สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
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(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็น
อิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนขนำดเล็ก  ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม
โรงเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น 

(๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยกระดับ
สถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และ
ทักษะชีวิต 

(๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำผล
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

(๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(๑๐) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัด
อบรมพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(๑๑) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจ
ด ำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้ 

(๑๒) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือท ำ
หน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 

๒. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัย                   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนทั้งระดับส ำนักงำนส่วนกลำง และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

(๔) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐำน (Area-based 
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

๓. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำร
จัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 

เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรปฏิรูปกำรคลังโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรง
ไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียน สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำรจัดสรรงบประมำณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(๒) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(๓) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณโดยท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กับ
กระทรวงมหำดไทย  

(๔) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถำนศึกษำ โดยผ่ำนระบบ
ธนำคำร 

๔. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูล
งบประมำณและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น มำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
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พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ น ำ Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับ ทั้งระดับ 
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหำรงำนส ำนักงำน เช่น 
ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสำรบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Cloud  Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติต่ำง ๆ 

(๓) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัด
กำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ
ทั้งภำยในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลำงส ำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับกำร
ท ำงำนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ 

(๔) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง
และบูรณำกำรที่สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเองสุขภำพและ
กำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่
กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
ตลอดจนพัฒนำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศ 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำ
วชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณพ.ศ.
2563 และนโยบำยจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำก ำหนดเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน เน้นควำมพร้อม และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ของระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ
กำรมีส่วนร่วมทั้งองค์กร บูรณำกำรกำรบริหำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ ยึดหลักธรรมำภิบำล ให้
ควำมส ำคัญในด้ำนควำมโปรงใส ถูกต้อง มีคุณธรรม รวมทั้งกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้บุคลำกร
ทุกระดับมีส่วนรวมรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบโดยได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำย และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียน  สู่สังคมอนำคตอย่ำงม่ันคง” 

 พันธกิจ  
๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ 
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
๓. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำกรวัยเรียนให้ได้รับกำร

บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
๕. บริหำรจัดกำร กำรศึกษำแบบบูรณำกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
๖. พัฒนำโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร

ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ค่ำนิยมองค์กร 

 CM5 : to the FIRST = สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พัฒนำองค์กรก้ำวไปสู่อีกขั้นหนึ่ง 
ค ำนิยำม 

CM5   =  Chiang Mai 5  หมำยถึง   สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
F  =  Forward   หมำยถึง   ก้ำวทัน 
I  =   Integrity   หมำยถึง   ซื่อสัตย์ สุจริต 
R  =  Responsibility  หมำยถึง   มีควำมรับผิดชอบ 
S  =  Service    หมำยถึง   กำรให้บริกำร 
T  =  Team/Technology  หมำยถึง   ทีม/เทคโนโลยี 
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เป้ำประสงค์ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 
3. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครู เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ แม่นย ำทำงวิชำกำร มีทักษะอ ำนวยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี และ
ตระหนักในจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

5. ครู เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ แม่นย ำทำงวิชำกำร มีทักษะอ ำนวยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี และ
ตระหนักในจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

6. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมคิดเชิงกลยุทธ์และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

7. สถำนศึกษำ บริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ โดยร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องใน
กำรจัดกำรศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นสถำนศึกษำ
นวัตกรรม 

8. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)  

9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริหำรงำนเชิงบูรณำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัย เพ่ือ
พัฒนำกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 

 นโยบำย 
นโยบำยที่ 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของประชำกรวัยเรียนและชุมชน 
นโยบำยที่ 2  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้

อย่ำงปกติสุข 
นโยบำยที่ 3  เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 

นโยบำยที ่1  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของประชำกรวัยเรียนและชุมชน 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร   

1. สร้ำงกำรเรียนรู้กับชุมชนเพ่ือควำมเข้มแข็ง ปลอดภัย ให้สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
2. พัฒนำระบบดูแลควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
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3. ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ ำ 

4. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ 
5. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

นโยบำยที่ 2  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติ
สุข 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะส ำคัญท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ด ี
6. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

นโยบำยที่ 3  เสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนำผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำ มีสมรรถนะของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

และมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจนโยบำยและสำมำรถน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย

ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ 
4. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับผู้เรียนที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2 
5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ    
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์  (HCEC) 

และวิธีกำรอ่ืนที่หลำกหลำย 
๗. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  

(Professional  Learning  Community : PLC) 
๘. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   

2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ  
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3. พัฒนำควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกำรคุ้มครองนักเรียนใน
สถำนศึกษำ  

4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มด้อย
โอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำรด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

5. สนับสนุนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนทักษะอำชีพและทักษะชีวิตของผู้เรียน 

นโยบำยที่ 5  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องมำตรฐำน

สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : 
EESD) 

4. สร้ำงควำมตระหนักและกำรปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

 

นโยบำยที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

1. จัดท ำแผน และด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำน 
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง  

2. ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่   
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
5. พัฒนำเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
6. พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี

คุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
7. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ และกำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
8. บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัดและกำรประเมิน

กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
9. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และนโยบำยของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ของรัชกำลที่ 10 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมอืง  2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มัน่คง-มคีุณธรรม 
3. มีงำนท ำ-มีอำชีพ                   4. เป็นพลเมืองดี 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมัน่คง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
(พ.ศ.2561 – 2580) 

 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
2. กำรผลิตและพฒันำก ำลงัคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกชว่งวัย และกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเทำ่เทียมทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับก่อนอนุบำล 
ระดับอนุบำล 
ระดับประถมศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำ 

 
 

นโยบำยกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ของ สพฐ. 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
2. จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 
4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
    มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และนโยบำยของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

 
 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 (พ.ศ.2562-2565) 

1. กำรจดักำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย ของสังคม และคงควำม
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที ่

2. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน เพื่อกำรมีงำนท ำและรองรับกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) 

3. พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
4. สรำ้งโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
5. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรสรำ้ง

นวัตกร เพื่อรองรับกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
6. เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ ให้เท่ำทันต่อกำรเปลีย่นแปลง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                             
 

 

 

นโยบาย สพฐ. 
กลยุทธ์/นโยบาย                    

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
มาตรฐาน สพท. 

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
ทรัพยากรมนุษย์และของชาต ิ

จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความ
ความสามารถในการแข่งขัน        

ของประเทศ 

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

กำรปรับสมดลุและพัฒนำ          
ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

การบริหารและ 

การจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพ 

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรยีนให้
สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคม 

ได้อย่ำงปกตสิุข 

จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนำผู้บริหำร ครู                  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพมมีาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล ้า 
ทางการศึกษา 

ผลการบริหารและ     
การจัดการศึกษา 

ของ สพท. 

การบริหารจัดการ 

องค์การสู่ความเป็นเลิศ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพมมีาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล ้า 
ทางการศึกษา 
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จุดเน้นและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
(3 Focus Points in Developing the Quality of Education)           
 จุดเน้นที่ 1  พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 2  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
   จุดเน้นที่ 3  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

จุดเน้นที่ 1 พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผู้เรียน (Improve the literacy of Students) โดยมีแนว
ทำงกำรพัฒนำ 3 แนวทำงหลัก ดังนี้ 

1.1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ (The Implementation of Educational 
Royal Policy)  

บทน ำ 
 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ 

ด้ำน ประกอบด้วย  
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง คือ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง  ยึด

มั่นในศำสนำ มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน    
๒. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม คือ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูกสิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือ

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง   
๓. มีงำนท ำ มีอำชีพ คือ ต้องให้เด็กรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ อบรมให้เรียนรู้กำร

ท ำงำน ให้สำมำรถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้   
๔. เป็นพลเมืองดี คือ กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน สถำนศึกษำและสถำน

ประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดี  กำรเป็นพลเมืองดีหมำยถึงกำรมีน้ ำใจ  มี
ควำมเอ้ืออำทร ต้องท ำงำนอำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ”  

  พระบรมรำโชบำยทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยำกเกินกว่ำครูจะท ำและสั่งสอนศิษย์ให้ท ำได้  หำกครู
ตั้งใจสร้ำงศิษย์ให้ได้ผลตำมพระบรมรำโชบำยทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะท ำให้ชำติบ้ำนเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดำย
ปล่อยให้เกิดควำมชั่ว ควำมไม่ดีในบ้ำนเมือง ที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกท่ีผิด สิ่งที่ดีที่
ชั่วและเลือกรับเลือกท ำแต่ทำงที่ถูกท่ีดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจำรณญำณของตน ไม่ตำมแฟชั่นตำมสังคมโดย
ไร้สติ อีกประกำรหนึ่งที่ควรน้อมน ำมำใส่เกล้ำฯ คือพระบรมรำโชบำยที่ว่ำ เห็นอะไรที่ควรท ำเพ่ือบ้ำนเมืองก็
ต้องท ำ คนไทยเห็นอะไรที่ควรท ำเพ่ือบ้ำนเมืองก็ต้องลงมือท ำ ไม่ปล่อยให้ผ่ำนไปด้วยควำมคิดว่ำ “ธุระไม่ใช่” 

เป้ำหมำย 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
            ๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย ์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
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     ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณนิสัยรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ เรียนรู้กำรท ำงำน ให้สำมำรถเลี้ยงตัว
และเลี้ยงครอบครัวได้ 

ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีอัตลักษณ์ มีจิต
สำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรีมีวินัย และรักษำศีลธรรม 

๓. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณนิสัยรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ เรียนรู้กำรท ำงำนให้
สำมำรถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

๕. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  6. จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออก ถึงควำมรักในสถำบันของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชำติ มีคุณธรรม 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำล
ที่ ๑๐ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๓. จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนแสดงออกถึงควำม
รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 

๔. จัดจัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนน้อมน ำพระบรม
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรครอง
ตน ครองคน ครองงำน 

๕. จัดหำ และเผยแพร่สื่อกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, ศำสตร์พระรำชำ, หลักกำรทรงงำนของในหลวง รัชกำลที่ ๙ ให้โรงเรียน 
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๖. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงที่หลำกหลำย 
๗. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
๘. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พัฒนำ   

ระดับเครือข่ำย 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที่ ๑๐ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนแสดงออกถึงควำม
รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 

๔. จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในกลุ่มเครือข่ำยน้อมน ำ                 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
กำรครองตนครองคน ครองงำน 

๕. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
๖. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
๗. สรุป รำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบตำมก ำหนด 
๘. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พัฒนำและต่อยอด   

ระดับสถำนศึกษำ 
๑. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยบูรณำกำรระหว่ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ

สภำพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ตำมพระบรมรำโชบำยของพระบำท 
๑.๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (๑) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 

(๒) ยึดมั่นในศำสนำ (๓) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (๔) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน  

๑.๒ มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ประกอบด้วย (๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / 
ชั่ว – ดี (๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม (๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (๔) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่
บ้ำนเมือง 

๑.๓ มีงำนท ำ – มีอำชีพ ประกอบด้วย (๑) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝน 
อบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ (๒) กำรฝึกฝนอบรมทั้งใน
หลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด และ (๓) ต้อง
สนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพมีงำนท ำจนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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๑.๔ เป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย (๑) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (๒) 
ครอบครัว – สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (๓) 
กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่นงำนอำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ 

๒. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้แก่บิดำ มำรดำ ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือให้มี
ควำมเข้ำใจและร่วมกันดูแลบุตรหลำนร่วมกับโรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด 

๓. จัดระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคลให้เต็มตำม
ศักยภำพมุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนคุณธรรม เจตคติ และพฤติกรรม (๒) ด้ำน
สมรรถนะและศักยภำพส ำหรับอนำคต เช่น ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรอำชีพ และ 
(๓) ควำมรู้เท่ำที่จ ำเป็น 

1.2 พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดค ำนวณอ่ำน – เขียน (Numeracy and Literacy) 
บทน ำ 

พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดค ำนวณ อ่ำน เขียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน กำรติดต่อสื่อสำร กระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม และพ้ืนฐำน
ควำมเป็นมนุษย์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงสมบูรณ์ โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนมีทักษะกำรคิดค ำนวณพ้ืนฐำน และสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ได้เหมำะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดค ำนวณพื้นฐำนที่เหมำะสมกับระดับชั้น และผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
2. ผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำน และเขียนภำษำไทย ได้เหมำะสมกับวัยและระดับชั้น 
3. ผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ ได้เหมำะสมกับระดับชั้นและผ่ำนเกณฑ์ที่

ก ำหนด 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 อ่ำนออก เขียนได้ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 คิดค ำนวณได้ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับ ชั้น ป.3 และ ป.6 อ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษได้ผ่ำน

เกณฑ์ท่ีก ำหนด 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ระดับเขตพื้นที่ศึกษำ 

1. ส่งเสริม และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำร
อ่ำนออก เขียนได้ทั้งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) และทักษะกำรคิดค ำนวณพื้นฐำน กำรแก้ปัญหำ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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2. นิ เทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) คณิตศำสตร์ 

3. สนับสนุน ข้อมูล สื่อต่ำงๆ ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
4. ด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณของนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 
5. ด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 
6. ด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 
7. ด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 

 

ระดับเครือข่ำย 
1. ใช้เครือข่ำยเป็นฐำนในกำรร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
และกำรคิดค ำนวณพ้ืนฐำน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

2. จัดกิจกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเขียน ทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และกำรคิดค ำนวณ
(คณิตศำสตร์) 

ระดับโรงเรียน 
1. วำงแผนกำรจัดกิจกรรม/กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเขียนทั้ง

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และกำรคิดค ำนวณ (คณิตศำสตร์) 
2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ กำรคิดค ำนวณ 
3. นิเทศ ก ำกับติดตำม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในโรงเรียน 
4. วัดและประเมินผลกำรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ 
5. สอนซ่อม/เสริม ตำมควำมเหมำะสม ตำมบริบทของผู้เรียนและโรงเรียน 

1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Increasing the Effectiveness of Students’ Learning)  
บทน ำ 

มุ่งเน้นกำรพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะควำมรู้ ครบถ้วน 
ครอบคลุมตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด โดยเน้นพัฒนำผู้เรียนใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) อันเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรเรียนรู้ 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
2. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิม

สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ิมสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
4. ผลกำรทดสอบ 4 กลุ่มสำระหลักโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี ระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 เพิ่มสูงข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ

พ้ืนฐำนระดับชำติ ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
2. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพื้นฐำน มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ

ขั้นพ้ืนฐำน มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2 มีคะแนน

ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ระดับเขตพื้นที่ศึกษำ 

1. สร้ำงควำมตระหนักในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้กับผู้บริหำรและครู  
2. จัดอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบระดับชำติเพ่ือวำงแผนในกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรยกระดับ

ผลกำรทดสอบฯ ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตฯ 
4. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน โดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย 

ระยะที ่1 
5. จัดสอบ Pre O-NET, Pre NT ครั้งที่ 1 
6. สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
7. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนโดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย 

ระยะที่ 2 
8. จัดสอบ Pre O-NET, Pre NT ครั้งที่ 2 
9. จัดสอบ O-NET, NT, กำรสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนตำมก ำหนด 
10. วิเครำะห์ และรำยงำนผลสอบในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับเครือข่ำย  
1. ใช้เครือข่ำยเป็นฐำนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติ 
2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ในระดับเครือข่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในระดับเครือข่ำย 
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ในระดับเครือข่ำย 

 ระดับโรงเรียน 
1. สร้ำงควำมตระให้กับนักเรียนและครูในกำรสอบ O-NET, NT และ กำรสอบโดยใช้ข้อสอบ

มำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
2. วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET, NT และผลสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี

ใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำเพ่ือหำจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำ 
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 3. วำงแผนกำรยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติในระดับโรงเรียน และผลกำรสอบโดยใช้
ข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก                          

 4. จัดกำรเรียนกำรสอน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมท่ีก ำหนด 
 5. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผู้บริหำร/ครูวิชำกำร 
 6. สอบ จัดสอบ Pre O-NET, Pre NT ครั้งที่ 1 
 7. วิเครำะห์ผลสอบ สอนซ่อม/สอนเสริม 
 8. สอบ Pre O-NET, Pre NT ครั้งที่ 2 
 9. วิเครำะห์ผลสอบ สอนซ่อม/สอนเสริม 
 10. สอบ O-NET, NT, สอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำน ตำมก ำหนด 

จุดเน้นที่ 2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (Drugs Prevention and Solution 
in School) 

บทน ำ 
ปัจจุบันนี้ทุกประเทศในโลกของเรำต่ำงตระหนักถึงปัญหำภัยคุกคำมจำกยำเสพติดที่ก ำลังบ่อน

ท ำลำยทั้งควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภำพอนำมัยของ  ประชำชน เนื่องจำกผู้
ติดยำเสพติดต้องเสพยำเสพติดเป็นประจ ำทุกวัน และต้องเพ่ิมปริมำณขึ้นอยู่  ตลอดเวลำ ดังนั้น กำร
ประกอบอำชีพสุจริตทั่ว ๆ ไปนั้น เป็นกำรยำกที่จะหำเงินมำซื้อยำเสพติดได้ อย่ำงเพียงพอ และในสภำพ
ควำมเป็นจริงผู้ติดยำเสพติดมักไม่มีใครคบค้ำสมำคมด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้น  ของกำรประกอบอำชญำกรรม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำชญำกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ นอกจำกนั้น ยังเป็น  สำเหตุของปัญหำสังคมอ่ืน ๆ อำทิ 
ปัญหำกำรพนัน ปัญหำวัยรุ่น ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ ปัญหำครอบครัว เป็นต้น ปัจจุบันปัญหำ
ยำเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมมีควำมซับซ้อน และทวีควำม รุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชน
ซึ่งเป็นก ำลังของประเทศ ได้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดเป็นจ ำนวนมำก  

ดังนั้น ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ควำมม่ันคง 
โดยมีเป้ำหมำย : ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข และยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 5 ปี (2558 - 2562) เป้ำหมำย : เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันยำเสพติด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 เป้ำหมำย 

 1. กลุ่มเด็กและเยำวชนทุกคน ได้รับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กลุ่มเด็กและ
เยำวชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนกำรค้ำยำเสพติด ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 

  2. สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชน 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 
   2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรจัดกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดอีกท้ังมีกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชน 
 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ระดับเขตพื้นที่ศึกษำ 

1. ด ำเนินมำตรกำรป้องกัน สร้ำงภูมิคุ้มกันกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่หมู่บ้ำน ชุมชน โดยเน้นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยำวชน มิให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยเฉพำะกำรเป็นเหยื่อของขบวน
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กำรค้ำและกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด หรือจำกสภำพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหำ ทั้งนี้  
รวมทั้งกลุ่มเป้ำหมำยเด็กในสถำนศึกษำ มีโครงกำรกิจกรม ดังนี้ 

   1. ด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน : พัฒนำ/ส่งเสริมทักษะที่จ ำเป็นต่ำง ๆ เพ่ือปลูกฝัง หล่อหลอม
ให้เด็กสำมำรถด ำรงชีวิตได้ ปลอดภัยจำกยำเสพติด ควบคู่กำรปลูกฝังคุณธรรม ร่วมด้วยกำรเสริมศักยภำพ
เด็กและเยำวชนผ่ำนกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมทำงเลือก ฯลฯ 

   2. ด้ำนกำรค้นหำ : ส ำเร็จ ค้นหำ คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรสังเกต 
ซักถำม ฯลฯ และหำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่เหมำะสม 

   3. ด้ำนกำรรักษำ : กำรให้โอกำสเมื่อเด็กพลั้งพลำดเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หรือมี
แนวโน้มเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยกำรปรับควำมคิด/พฤติกรรม สร้ำงค่ำนิยมใหม่ ดูแลช่วยเหลือ 
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ระหว่ำงครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งนี้สถำนศึกษำจะต้องเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียน
ต่อตำมปกติ 

   4. ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง : กำรสอดส่อง เฝ้ำระวัง เป็นหูเป็นตำ ร่วมมือกันระหว่ำง ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : กำรชี้แจงหน่วยงำน / กำรพัฒนำบุคลำกร / กำรวิจัย
ประเมินผล / กำรขับเคลื่อนกลไกโดยคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ฯลฯ 

กลุ่มเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ  กลุ่มปฐมวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญต่อกำร
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กทั้งทำงสมอง ควำมฉลำด อำรมณ์และคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ผ่ำน
ระบบกำรเรียนกำรสอนของเด็กปฐมวัย ด้วยเสริมสร้ำงทักษะทำงสมองในกำรบริหำรจัดกำรชีวิต 
(Executive Function) ทักษะชีวิต (Life Skill) และกำรพัฒนำตนเองของเด็กให้มีควำมเข้มแข็งทั้งทำง
ร่ำงกำย จิตใจ และควำมมีวินัย จึงให้เร่งรัดด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) ผลิตและเผยแพร่สื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กปฐมวัย  
๒) จัดอบรมหรือชี้แจง ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัย ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
๓) ให้สถำนศึกษำน ำสื่อพร้อมครูไปใช้ในกำรสอดแทรกกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
๔) ให้มีกำรติดตำม ประเมินผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันอย่ำงต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษำ และ

สถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำร  

   ๑) จัดระบบกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ สอดแทรกในหลักสูตรวิชำปกติ  โดยกำร
พัฒนำครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน  

   ๒) พัฒนำทักษะชีวิตเพ่ือกำรป้องกันยำเสพติดตลอดช่วงประถมศึกษำ  
   ๓) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมกระบวนกำรพัฒนำอัตลักษณ์และสร้ำงจริยธรรม เพ่ือ

สร้ำง พ้ืนฐำนและต่อยอดจำกกระบวนกำรพัฒนำทักษะทำงสมองในชั้นปฐมวัยให้กับนักเรียน  
   ๔) ประสำนงำนและด ำเนินกำรร่วมกับโครงกำรครูต ำรวจ D.A.R.E. ให้ควำมรู้สร้ำง

ภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ และสถำนศึกษำด ำเนินกำร  
๑) จัดระบบกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ สอดแทรกในหลักสูตรวิชำปกติหรือวิชำ

เลือก ให้ควำมรู้ในเรื่องสถำนกำรณ์และปัญหำยำเสพติดในแต่ละมิติที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ ต่อนักเรียน 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่ำว  

- 74 -



๒) ในสถำนศึกษำ ชมรม สนับสนุนเครือข่ำย จัดท ำกิจกรรมร่วม กิจกรรม ทำงเลือก 
เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน เพ่ือป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน ด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำ  ทำง
สังคม สร้ำงควำมภำคภูมิใจของตนเอง สติปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์(Emotional Quotient)  

๓) มีกิจกรรมหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ (Resilience) เพ่ือให้
สำมำรถอยู่ท่ำมกลำงปัญหำยำเสพติดได้โดยไม่หันไปใช้ยำเสพติดเป็นทำงออก เมื่อต้องเผชิญกับปัญหำ  

๔) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอมรับและเปิดเผยข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ถือ
เป็นควำมผิดบกพร่อง เพ่ือท ำกำรดูแลแก้ไข ช่วยเหลือด้วยแนวทำงที่เหมำะสม และให้โอกำสเด็ก ได้ศึกษำ
ต่อตำมปกติในกรณีกำรค้นพบนักเรียนกลุ่มเสพภำยในสถำนศึกษำ ให้พิจำรณำใช้แนวทำงกำรทำงจิตสังคม
บ ำบัดในสถำนศกึษำเป็นล ำดับแรก โดยควำมร่วมมือระหว่ำงครูผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

๕) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดตั้งชมรม เครือข่ำย/กลุ่ม/องค์กรเยำวชน ฯลฯ  ใน
สถำนศึกษำ เช่น องค์กรวิชำชีพ เครือข่ำยเยำวชน ศูนย์อ ำนวยกำรประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดภำคเยำวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน ฯลฯ และมอบบทบำท 
ให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมควำมเหมำะสม 
 ระดับเครือข่ำย  

1. ใช้เครือข่ำยเป็นฐำนในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำม
ควำมเหมำะสม 

2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ในระดับเครือข่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดร่วมกับสถำนศึกษำ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับ
เครือข่ำย 

ระดับโรงเรียน 
1. กำรพัฒนำครูปฐมวัย เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันฯ ให้กับเด็กปฐมวัย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำร อุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะสมอง 
(EF) ในหลักสูตรในกำรผลิตนักศึกษำสำขำวิชำด้ำนกำรสอนเด็กปฐมวัยในระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งกำรออก
ใบประกอบวิชำชีพครู และให้กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย และกรุงเทพมหำนคร มอบหมำยให้
ศึกษำนิเทศก์ช่วยก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัยในครูผู้สอน/ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

2. ระดับประถมศึกษำ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ให้ควำมรู้เพ่ือกำรป้องกันยำเสพติด ควบคู่กำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยด ำเนินกำรผ่ำนกลไกบุคลำกรป้องกัน เช่น ครูผู้สอนวิชำสุขศึกษำ ครูต ำรวจ 
D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม วิทยำกรป้องกันต่ำง ๆ ในกำรสอนสอดแทรกควำมรู้เพ่ือกำรป้องกันยำเสพ
ติดที่หลำกหลำยตำมบริบท 

3. ระดับมัธยมศึกษำ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ให้ควำมรู้เพ่ือกำรป้องกันยำเสพติด ควบคู่กำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน 
เครือข่ำย/องค์กรเยำวชน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตน 

4. กำรพัฒนำบุคลำกร /กำรขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมกำร คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง /กำร
จัดท ำแผนงำนงบประมำณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
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5. สถำนศึกษำ ต้องส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ช่วงปิดภำคเรียน เช่น กำร
จัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสริมทักษะต่ำง ๆ กิจกรรมตำมควำมสนใจของ
ผู้เรียน  หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ฯลฯ โดยอำจเป็นกิจกรรมที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรเอง 
หรือเป็นกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีกำรจัดสนับสนุนให้กับนักเรียนในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรลด
โอกำสที่เด็กและเยำวชนจะเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด อบำยมุข หรือแหล่งมั่วสุมต่ำง ๆ อีกทั้งในช่วงปิด
ภำคเรียน 
  ซ่ึงนักเรียนจะมีเวลำว่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนปกติ ในกำรนี้ เพ่ือเป็นกำรสอดส่องเฝ้ำระวัง
นักเรียนร่วมกัน สถำนศึกษำต้องขอควำมร่วมมือไปยังผู้ปกครองในกำรช่วยกันสอดส่อง ดูแล เฝ้ำระวัง บุตร
หลำนอย่ำงใกล้ชิด โดยอำจสร้ำงช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครู และผู้ปกครอง ในช่วงปิดภำคเรียน
ร่วมด้วย ทั้งนี้ หำกพบเบำะแสยำเสพติด ให้แจ้งไปยังหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วน 1386 และหำกต้องกำร
ควำมช่วยเหลือด้ำนบ ำบัดรักษำยำเสพติด ให้ประสำนไปยังหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วน 1165 ตลอด 24 
ชั่วโมง 
       6. กำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำจะส ำเร็จได้ต้องร่วมมือกันจำกหลำยภำคส่วน โดย
ต้องมีกระบวนกำรดูแล เชื่อมโยง ส่งต่อ ก ำกับ ติดตำม ตั้งแต่เด็กอยู่ในรั้วสถำนศึกษำ (ในบทบำทเพ่ือนช่วย
เพ่ือน/ครูดูแลลูกศิษย์) และเมื่อเด็กกลับบ้ำนไปสู่ครอบครัวหรือชุมชน (ในบทบำทพ่อแม่ดูแลลูก/คนใน
ชุมชนดูแลบุตรหลำน) รวมถึงควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถำบันพ้ืนฐำนและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก 
กลุ่มเพ่ือน เครือข่ำย/องค์กรเยำวชน บ้ำน ผู้ปกครอง/ครอบครัว วัด/มัสยิด/โบสถ์ พระสงฆ์/ผู้ น ำศำสนำ 
หมู่บ้ำน/ชุมชน ท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ต ำรวจ/ทหำร/ฝ่ำยปกครอง โรงพยำบำล/รพ.สต. จนท.สำธำรณสุข เป็นต้น 

จุดเน้นที่ 3 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมอำชีพและกำรมีงำนท ำ  (Education Management for 
career Promotion and Employment) 

บทน ำ 
แนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล มุ่งเน้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ พิจำรณำถึงปัญหำ 

ควำมจ ำเป็นที่ต้องได้รับกำรพัฒนำในแต่ละช่วงวัยอย่ำงรอบด้ำน และกำรมีทักษะกำรงำนได้ถูกบรรจุลงใน
หลักสูตรกำรศึกษำ โดยกำรศึกษำภำคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้ำงทักษะ มองหำควำมถนัด ที่จะพัฒนำเป็นอำชีพต่อไปในอนำคต 
ในระดับมัธยมปลำยและอำชีวศึกษำ เด็กจะเริ่มบ่งบอกควำมสนใจ ควำมถนัดของตนเอง โดยเลือกสำยกำร
เรียนรู้พัฒนำตนเองทั้งเชิงช่ำงฝีมือ กำรบริกำร และวิชำกำร ขณะที่กำรศึกษำ ในระดับอุดมศึกษำ มีกำร
จัดตั้ งหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจมหำวิทยำลัยหรือ University Business Incubation-UBI ขึ้น ในทุก
มหำวิทยำลัย เพ่ือเตรียมให้นักศึกษำได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่สั่งสมมำพัฒนำเข้ำสู่กำรประกอบอำชีพ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็นผู้ประกอบกำรอิสระ กำรคิดพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรใหม่ ๆ อันจะเป็นต้น
ธำรแห่งกำรจ้ำงงำน   

เป้ำหมำย 
เพ่ือให้เด็กเข้ำถึงบริกำร โอกำสกำรพัฒนำที่รัฐบำลจัดให้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กเข้ำสู่กำรมีงำน

ท ำ จนถึงระดับกำรเป็นผู้ประกอบกำรเต็มตำมศักยภำพที่เด็กแต่ละคนมี อันจะส่งผลต่อสวัสดิภำพของเด็ก 
และควำมไพบูลย์ของประเทศในภำพรวมในอนำคต ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเส้นทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำน 
โดยมุ่งเน้น 
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1. กำรจัดกิจกรรมแนะแนวตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เส้นทำงชีวิตตนเองว่ำ เรียนมำแล้วต้องกำรเลือกเส้นทำงไหนให้กับชีวิตของตน ทั้งสำย
สำมัญและสำยอำชีพ จึงก ำหนดขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมแนะแนวอำชีพครบทุกชั้น  สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนำกำรทำงอำชีพ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเสริมกำรแนะแนวอำชีพ เช่น โครงกำรวันแนะแนวอำชีพ กำร
เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร กำรจัดตลำดนัดอำชีพ โครงกำร Open House ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 

2. กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 หมำยถึง กำรให้นักเรียนเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำนตำมสภำพจริงในสถำนประกอบกำร/แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือกำรเรียนรู้โลกของอำชีพ สร้ำงเสริมทักษะและพัฒนำคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  นอกจำกนี้ 
ยังได้พัฒนำเว็บไซต์ทำงกำรแนะแนว www.supergenz.com เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรแนะ
แนว ด้ำนวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรุ้ ข้อมูลโครงกำรห้องเรียนพิเศษ และข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือ
กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ ที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ รวมทั้งมีกำรเชื่อมโยงนักเรียนไปยัง
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น แบบทดสอบท่ีช่วยให้รู้จักตนเอง รู้จักอำชีพ 

3. ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม  

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ  
6. ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
คิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร  
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศใน

ด้ำนต่ำง ๆ 
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM 

Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  เชิงคุณภำพ 

1. ผู้เรียน สนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้กำรงำนอำชีพ และมีแนวคิดอยำกเป็นผู้ประกอบกำร  
2. ผู้เรียนที่ผ่ำนในโครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตเด็ก พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำร

พัฒนำต่อยอดควำมคิดเตรียมเป็นผู้ประกอบกำรอำชีพรุ่นเยำว์ 
3. ผู้เรียนที่สำมำรถต่อยอดอำชีพจำกพ่อและแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสำนผันอำชีพ

ของตนเอง  
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4. ผู้เรียนที่เข้ำโครงกำรมีทัศคติที่ดีต่ออำชีพกำรงำนที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพและมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจประกอบกำรอำชีพ
อิสระที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน 

5. ผู้เรียนที่เข้ำโครงกำรมีทัศคติที่ดีต่ออำชีพกำรงำนที่สุจริตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจประกอบกำรอำชีพ
อิสระที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ระดับเขตพื้นที่ศึกษำ 

1. วำงแผนกำรพัฒนำหลักสูตร เพ่ือส่งเสริม  และพัฒนำอำชีพให้กับผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
2. ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้เข้ำร่วม

ด ำเนินกำรในสถำนศึกษำ โดยเน้นกำรพัฒนำที่สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของชุมชนและบริบทของพ้ืนที่ 
3. จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ เพื่อเป็นกรณีศึกษำ หำแนวทำง

กำรส่งเสริม พัฒนำที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ    
4. ศึกษำกรอบแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร กลไก ที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้พัฒนำและ

ด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
4.1 ก ำหนดหลักสูตรระยะสั้น กำรพัฒนำทักษะอำชีพ “กำรเตรียมเป็นผู้ประกอบกำร

รุ่นเยำว์”หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กเป็นผู้ประกอบอำชีพรุ่นเยำว์ ประกอบด้วยกำรเรียนรู้วิชำกำร 
กำรบริหำรจัดกำรเงิน กำรบัญชี กำรตลำด และตัวอย่ำงผู้ประกอบกิจกำรที่ดีเป็นที่ยอมรับ และทดลอง
ประกอบกำรอำชีพ 

4.2 ก ำหนดและรับสมัครโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร และคัดเลือกเด็กท่ีสนใจ  
4.3 อบรมให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
4.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของเด็กผ่ำนประสบกำรณ์ ด้วยกำรเข้ำฝึกทดลอง

ปฏิบัติงำนจริง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยมีพ่ีเลี้ยงให้ค ำปรึกษำ คอยดูแล แนะน ำกำรเขียนแผนธุรกิจใน
แนวทำงที่เหมำะสมกับวัย /จ ำลองสถำนกำรณธุรกิจจริง/พัฒนำผลิตภัณฑ์  

4.5 ถอดบทเรียนรู้จำกโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
4.6 กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
4.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

 ระดับเครือข่ำย  
1. ใช้เครือข่ำยเป็นฐำนในกำรประสำน ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับโรงเรียนในสังกัด 
2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ในระดับเครือข่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีพในระดับ

เครือข่ำย 
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับโรงเรียนขยำยโอกำสในระดับเครือข่ำย 
5. จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนำเด็กที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะชีวิตใน

สังคมกำรท ำงำน ทักษะกำรงำนอำชีพ และเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 
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 ระดับโรงเรียน 
1. ประสำนควำมร่วมมือในระดับเครือข่ำย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำร

ศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วิทยำลัยกำรอำชีพ วิทยำลัยเทคนิค  
2. วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้เรียน ตลำดแรงงำน และวัตถุดิบ รวมทั้งควำมต้องกำรของ

ชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือหำจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำ  
3. วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับโรงเรียน และแนวทำงกำรพัฒนำ กำรต่อยอด 

และกำรส่งต่อผู้เรียน โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
และระดับจังหวัด 

4. จัดกำรเรียนกำรสอน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมหลักสูตรและแนวทำงที่ก ำหนด 
5. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนำเด็กที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะชีวิตใน

สังคมกำรท ำงำน ทักษะกำรงำนอำชีพ และเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 
6. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำ ส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพแก่ผู้เรียนใน

ระดับต่ำง เพ่ือต่อยอดกำรเรียนต่อและกำรประกอบอำชีพ โดยผู้บริหำร/ครูวิชำกำร 

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
จำกผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทุกตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภำพดีมำก และระดับคะแนนดีขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ระดับคุณภำพดี โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำ ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ     
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ดี ยึดกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้วย กำรพัฒนำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ กำรกระจำยอ ำนำจและเปิดโอกำส ให้มี
ส่วนร่วมจำกผู้ เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สำรสนเทศที่มีคุณภำพ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี      
ตัวบ่งช้ีที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ         

ขั้นพ้ืนฐำน ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพส่งผลถึงคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำท่ีต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                                              
ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำน

ที่บรรลุเป้ำหมำยและส่งผลดีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ชุมชน และผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได ้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน 

ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรลูกจ้ำงในส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 
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ส่วนที่ 5 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
    กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

    ปีการศึกษา 2563 - 2565 
จากสภาพการจัดการศึกษาปัจจุบันของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และการประเมินสถานภาพองค์กร 

จึงก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategic) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ประจ าปี พ.ศ. 

2563 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้    
     นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของประชากรวัยเรียนและชุมชน 
            นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
            นโยบายที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา      
     นโยบายที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           นโยบายที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
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นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของประชากรวัยเรียนและชุมชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลเมืองดีของชาติ
และเป็นพลโลกทีด่ี 
 

     1.1.1 สถานศึกษามีหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี และเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลัก
คิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มคีวาม
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้  

     1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
     2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
     3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ่บ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
     4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
โดยเน้นนวัตกรรมเทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้
เหมาะสมกับบรบิทของ
พื้นที่ 

     1.2.1 สถานศึกษามีการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบท
ของพื้นที่  

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
      1.2.2 สถานศึกษามีการพฒันา

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาตพิันธุ์ 
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยูใ่น
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบ
และวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

70 75 85 90 100 

     1.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน ในการพัฒนา
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที ่3 ที่สอดคล้องและ
เหมาะสม กับสังคมพหุวฒันธรรม 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน ทีส่อดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

70 75 85 90 100 

     1.2.4 สถานศึกษามีการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ป้องกันตัวเองได้ จากภัยคุกคาม เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรง ใน
รูปแบบตา่ง ๆ สิง่เสพติด ภัยพบิัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ ฯลฯ 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 

70 75 85 90 100 

     1.2.5 สถานศึกษาสามารถบูรณา
การการแก้ไขปัญหาและป้องกันจาก
ภัยคุกคามกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยคุกคามร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

70 75 85 90 100 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

     1.3.1 ผู้เรียนทุกคนให้มีความรัก
ในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลกัคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

     1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เปน็พลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีด่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

70 
 
 
 

70 

75 
 
 
 

75 

85 
 
 
 

85 

90 
 
 
 

95 

100 
 
 
 

100 

      1.3.2 สถานศึกษาน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ผ่านหลักสตูรกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมฯ 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผ่าน
หลักสูตรกระบวนการจัดการเรยีนรู้ กิจกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 

70 75 85 90 100 
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นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น 
 

     2.1.1 ผลการทดสอบระดบัชาติ  
ขั้นพื้นฐานสงูขึ้น 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 

60 65 75 80 85 

     2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึ้น 

60 65 75 80 85 

     2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้
สูงขึ้น 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์เพิ่มข้ึน 

60 65 75 80 85 

กลยุทธ์ที่ 2.2  
ยกระดับผลการ 
ประเมินการอ่านออก
เขียนได้ให้เพิ่มสูงขึ้น 
 

     2.2.1 มีการพัฒนา สมรรถนะ
และทักษะตามกรอบโครงสร้างการ
ประเมิน PISA 2018   

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะตามกรอบโครงสร้างการ
ประเมิน PISA สูงขึ้น 

60 65 75 80 85 

     2.2.2 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุดมชีีวิต แหล่ง
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อ
เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ 
และมีนิสยัรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
 

65 
 
 

70 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

     2.3.1 มีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
สุข  
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
 

70 75 85 90 100 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
      2.3.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้

แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชพีที่
ตนเองถนัด 

70 75 85 90 100 

     2.3.3 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยใีนการ
แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  

     1. ร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมมีทักษะอาชีพและการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทเชิงพืน้ที่ 

70 75 85 90 100 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ด ี
 

     2.4.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปญัญา เพื่อที่จะเข้ารบัการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึน้ 

     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยทีไ่ด้รับ 
การพัฒนาร่างกายให้มีความพรอ้มด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปญัญา และมคีวามพร้อมที่จะ
เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับทีสู่งขึ้น 

70 75 85 90 100 

     2.4.2 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

70 75 85 90 100 

     2.4.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวยัในรูปแบบที่หลากหลาย 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวยัในรูปแบบที่หลากหลาย 

70 75 85 90 100 

     2.4.4 พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวทิยา
พัฒนาการ  

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทีถู่กต้องตามหลัก
จิตวิทยาพฒันาการ 

70 75 85 90 100 

    2.4.5 นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

70 75 85 90 100 
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นโยบายที่ 3  เสรมิสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

     3.1.1 ผู้บริหารให้มีมุมมอง และ
มีการแสดงออกของภาวะผู้น า มี
สมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และมีการบริหารจัดการโดยใชห้ลัก
ธรรมาภิบาล  

     1. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการแสดงออก
ของภาวะผู้น ามีสมรรถนะของผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงและมีการบริหารจดัการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 

70 75 85 90 100 

     3.1.2 ผู้บริหารมีความเข้าใจ
นโยบายและสามารถน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องบริบทของพื้นที ่ 

     1. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความสามารถน า
นโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปา้หมายได้อยา่ง
เหมาะสม สอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 
 

70 75 85 90 100 

     3.1.3 ครูมีทักษะการสอน
ภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่ 2 

     1. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีทักษะการสอน
ภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 
2 

70 75 85 90 100 

    3.1.4 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

     1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

70 75 85 90 100 

     3.1.5 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันาให้เป็นครูยุค
ใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
ทักษะในการปฏบิัติหน้าที่ได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู 

     1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันาให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ไดด้ี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปน็ครู     

 

70 75 85 90 100 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
4.1 ส่งเสริมความ
ร่วมมือ กับชุมชน 
ภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

     4.1.1 สถานศึกษาร่วมกับ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
วางแผนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องวางแผนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

70 75 85 90 100 

4.2 ส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการ
น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีและดิจทิัล 
ผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึก
ทักษะดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวัน 

     4.2.1 สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีและดิจทิัล ผา่น
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทลั
แห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการ
ฝึกทักษะดิจิทลัในชีวติประจ าวนั 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการเรียนรู้
ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทลั 
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวนั 

70 75 85 90 100 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

     4.3.1 สถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการดูแลตนเองจาก
ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสงัคม 

     1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 

70 75 85 90 95 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
4.4 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ
ผู้เรียน และผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

     4.4.1 ผู้เรียน และผู้เรียนทีม่ี
ความต้องการจ าเปน็พิเศษ ได้รบัการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

     1. ร้อยละของผู้เรียน และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

70 75 85 90 95 

 
 

นโยบายที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

5.1 สนับสนุน
สถานศึกษา ให้
สามารถการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตผู้เรียนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     5.1.1 สถานศึกษามีการอนุรักษ์
และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     1. ร้อยละของสถานศึกษามีการอนุรักษ์และ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

70 75 85 90 100 

     5.1.2 สถานศึกษามีการจัด
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

     1. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัด
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 

70 75 85 90 100 
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นโยบายที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพ    
ในการบริหารจัดการ 

     6.1.1 ฐานข้อมูล Big data ของ
หน่วยงานทางการศึกษา มีการ
พัฒนาการจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนั และสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้
 

     1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา มี
ฐานข้อมูล Big data ของหน่วยงานทาง
การศึกษา มีการพัฒนาการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั 
และสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด้ 

60 65 75 80 85 

     6.1.2 ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

75 80 90 95 100 

     6.1.3 ประสิทธิภาพการบรหิาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษา เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 
 

     1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

75 80 90 95 100 

     6.1.4 มีการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการพฒันาการศึกษา 
 

     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับภาค
ส่วนตา่ง ๆ ในการพฒันาการศึกษา 

75 80 90 95 100 

     6.1.5 ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา มีการพัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

     1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

75 80 90 95 100 
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 ส่วนที ่6 
แนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

 
แนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติก าหนดเป็นแนวทางไว้  ดังนี้ 
  1. สื่อสารทิศทางขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกัน ก าหนดมาตรการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ก าหนดกลไกประสานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์  และขจัดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน 
 3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายให้กลุ่มที่รับผิดชอบด้านการบริหารแผน
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระส าคัญ และประสานให้มีการน าสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียน และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อย่างมีโอกาสบรรลุผลส าเร็จสูงสุด 
 4. ปรับเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณท่ีเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องและส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน เป้าหมายการด าเนินงานตามนโยบาย ก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

6. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานหลังจากน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติแล้วพบปัญหา
อุปสรรค ให้น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เช่น เมื่อพบว่ามีความไม่ชัดเจนหรือซ้ าซ้อนให้
ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาลดขั้นตอนของกระบวนการ
ท างานให้รวดเร็วขึ้น 

7. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้วยการส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทั้งระบบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับจังหวัดและองค์กรเครือข่ายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ และเสริมสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ในเรื่องการติดตามและประเมินผลให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

การติดตามและประเมินผล 
กระบวนการประเมินผลความส าเร็จของแผน ด าเนินการดังนี้ 

 1.  การประเมินผลขั้นเตรียมความพร้อม ได้แก่ การประเมินผลความเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และสาระของผู้เกี่ยวข้อง การประเมินความพร้อมและความสามารถของโรงเรียน 
 2. ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินกระบวนการด าเนินการของกลุ่มที่เกี่ยวข้องและ
โรงเรียน เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และประเมินทุกส่วนใน
กระบวนการปฏิบัติ โดยมุ่งน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 3. ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่ส่งผลไปยังกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ว่าผลการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ 
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 4. ใช้เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จของ
แผน วิธีการประเมิน ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม การสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิจัย โดยใช้แบบติดตาม
ประเมินผล แบบส ารวจ แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์หรือการศึกษารายกรณี  
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลตามความเหมาะสมกับประเด็นการประเมิน มอบหมายให้กลุ่มงานที่
รับผิดชอบภารกิจตามยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผล   
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หรือผู้ตรวจราชการประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา   
เป็นผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผล และให้ผู้รับผิดชอบจากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลด้วย โดยให้มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้ง
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
 1. แหล่งงบประมาณและทรัพยากร 
  เนื่องจากงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรในรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็น
วงเงินที่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1.1  จังหวัด งบประมาณเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
  1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่นอกเหนือจากอาหารเสริม  (นม) และ
อาหารกลางวันของโรงเรียน 
   1.3 งบแลกเป้า จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.4  งบประมาณจากหน่วยงานภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหา   
ยาเสพติดจังหวัด กาชาดจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ฯลฯ 
  1.5 งบประมาณจากสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯลฯ 

1.6  สถาบันและมูลนิธิ เช่น วัด มูลนิธิเพ่ือการช่วยเหลือเด็กและคนชรา ฯลฯ 
   1.7 ภาคเอกชน 

 2. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
     เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาต้องใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายการ ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยยึดหลักการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance – based Budgeting)   

ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินงานก าหนดกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีข้อเสนอแนะ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถ
วางแผนและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. สถานศึกษาควรบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรจากองค์กรเครือข่ายทุกภาค
ส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างสูงสุด 
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3. ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

4. กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                                                           
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย

การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 

เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี     

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้เรียนสูงสุด สนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเชียงใหม่ เขต 5 โดยการด าเนินงานจักต้องถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง   
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 

CM5  :  to  the  FIRST 
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คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ. 2565  
ที่ปรึกษำ 

1. นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

2. นายเทียม  วันมหาชัย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

3. นายวุฒิชัย  สารุสุข  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

4. นางกรรณิกา  ซาหยอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

5. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 
คณะผู้จัดท ำ 

1. นางปรานอม  ยะมัง  รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอมลวรรณ  กบกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะท างาน 
3. นางวิลาวัลย์  ขันค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     คณะท างาน 
4. นางสาวปฤณภัค  จูแวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      คณะท างาน 
5. นางสาวฮานันยา สถาปนาเลิศ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน      คณะท างาน 
6. นางสาวปริน  ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     เลขานุการและคณะท างาน 

 
รูปเล่มเอกสำร / ออกแบบปก 

1. นางสาวปริน  ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นายศุภวัฒน์  พรหมปัญญา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    การสื่อสาร      
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 
โทรศัพท์ 053-461089 โทรสาร 053-461125 

เว็บไซต์ www.chiangmaiarea5.go.th 
 


