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ค ำน ำ 

 
   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมอบอ านาจ กระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างาน 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาคุณภาพาการศึกษาโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
(School Based management : SBM) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน 
และห้องเรียนเป็นส าคัญ (Room Based Management :  RBM) ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น       

จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  และได้รับการ พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิ การ 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
บทน ำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ทางการศึกษา ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากร 
วัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2  
มาตรา 10 โดยมี่ที่ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 8 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง ใน 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง 

ลักษณะภูมิศำสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพ้ืนที่ครอบคลุม  

3 อ าเภอ คืออ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง มีพ้ืนที่ประมาณ 619.79 ตารางกิโลเมตร  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าล าคลองตามธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน  
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดเขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางนา  
 ทิศใต้   ติดเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ และอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก  ติดเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตลาดกระบัง 
 ทิศตะวันตก  ติดเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

        
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

อ ำเภอ ต ำบล เทศบำล อบต. พื้นที่(ตร.กม.) หมู่บ้ำน 
บางพลี 6 1 6 243.89 83 
บางบ่อ 7 4 7 245.01 74 

บางเสาธง 3 1 3 130.89 38 
รวม 16 6 16 619.79 195 
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กำรจัดกำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 71 โรงเรียน จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562) 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 2 แสดงประชากรวัยเรียน  

ระดับกำรศึกษำ อำยุนักเรียน (ปี) 
จ ำนวนนักเรียนภำครฐั 
สพป.สป.2 ภำค 1/62 

อ.1 4 198 
อ.2 5 2425 
อ.3 6 2729 
ป.1 7 4038 
ป.2 8 4087 
ป.3 9 3741 
ป.4 10 3878 
ป.5 11 3918 
ป.6 12 3685 
ม.1 13 616 
ม.2 14 704 
ม.3 15 646 

รวมทั้งสิ้น 30,665 
 

๒. ข้อมูลโรงเรียน 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด 

ขนำดโรงเรียน อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอบำงบ่อ อ ำเภอบำงเสำธง รวม 
ขนาดเล็ก (น.ร. 1 - 120 คน) 1 16 1 18 
ขนาดกลาง (น.ร. 121 - 500 คน) 8 16 8 32 
ขนาดใหญ่ น.ร.501-1,500 คน 14 2 3 19 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป - 1 1 2 

รวม 23 35 13 71 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนโรงเรยีนที่เปิดการศึกษาในแต่ละระดับ 

ระดับกำรศึกษำ อ ำเภอบำงพลี อ ำเภอบำงบ่อ อ ำเภอบำงเสำธง รวม 
   ก่อนประถมศึกษา 20 33 13 66 
   ประถมศึกษา 23 35 13 71 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 3 4 7 14 

 
๓. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562) 

ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงจ านวนนักเรียน แยกเพศ แยกชั้น 

ระดับกำรศึกษำ  จ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียน 
 ชำย หญิง รวม  

ก่อนประถมศึกษา 2791 2561  5352 231 
ประถมศึกษา 12203 11144 23347 797 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1137 829 1966 69 

รวม 16131 14534 30665 1097 
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตารางที่ 6 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภท จ ำนวน 

 ผอ.สพป.สป.2 ว่าง 

รอง ผอ.สพป.สป.2 1 

ศึกษานิเทศก์ 8 

บุคลากร 38 ค(2) 27 

ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร./รอง) 66 

ครูประจ าการ 1,361 

ครูอัตราจ้าง 37 

พนักงานราชการ 34 

ลูกจ้างประจ า 28 

ลูกจ้างชั่วคราว 112 

รวมทั้งสิ้น 1,674 
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๔. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ตารางที่ 7 ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2561 

ควำมสำมำรถพื้นฐำน ค่ำเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

ด้ำนภำษำ 57.03 56.88 57.20 
ด้ำนค ำนวณ 40.23 41.89 50.36 
ด้ำนเหตุผล 60.50 49.49 52.74 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน 52.58 49.42 53.43 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เหตผล รวมทั้ง 3 ด้าน

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ตารางที่  8 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   
ปีการศึกษา 2559 -2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

การอ่านออกเสียง 75.25 75.05 70.69 

การอ่านรู้เรื่อง 74.00 68.79 72.09 

การเขียน 65.85 - - 

รวมอ่ำนออกเขียนได้ 72.06 72.20 71.39 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียน รวมอ่านออกเขียนได้

ผลการทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
ปีการศึกษา 2559 -2561

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ตารางที่  9  แสดงผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25๖1  
กลุ่มสำระ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ. 

ภำษำไทย 55.90 54.61 56.57 0.67 1.96 

คณิตศำสตร ์ 37.50 35.65 36.15 -1.35 0.50 

วิทยำศำสตร์ 39.93 38.83 39.54 -0.39 0.71 

ภำษำอังกฤษ 39.24 35.47 36.88 -2.36 1.41 

รวมเฉลี่ย 43.14 41.14 42.29 -0.86 1.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  10  แสดงผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255๙ - 25๖1  

กลุ่มสำระ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 

ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖1 +/- ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖1 +/- 

ภำษำไทย 52.98 46.58 55.90 9.32 54.18 47.74 56.57 8.83 

คณิตศำสตร ์ 40.47 37.12 37.50 0.38 39.70 36.21 36.15 -0.06 

วิทยำศำสตร์ 41.22 39.12 39.93 0.81 40.90 38.90 39.54 0.64 

ภำษำอังกฤษ 34.59 36.34 39.24 2.90 32.62 34.17 36.88 2.71 

รวมเฉลี่ย 42.32 39.79 43.14 3.35 41.85 39.26 42.29 3.03 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย

ผลสอบ O-net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 25๖1 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ.
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ตารางที่  11  แสดงผลสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  12  แสดงผลสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 

กลุ่มสำระ ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 

ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖1 +/- ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖1 +/- 

ภำษำไทย 46.36 48.29 54.42 6.13 43.45 42.92 47.46 4.54 

คณิตศำสตร ์ 29.31 26.30 30.04 3.74 23.35 21.50 23.99 2.49 

วิทยำศำสตร์ 34.99 32.28 36.10 3.82 32.43 29.09 31.37 2.28 

ภำษำอังกฤษ 31.80 30.45 29.45 -1.00 27.35 26.75 25.72 -1.03 

รวมเฉลี่ย 35.62 34.33 37.50 3.17 31.65 30.07 32.14 2.07 

กลุ่มสำระ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ. 

ภำษำไทย 54.42 55.04 47.46 -6.96 -7.58 

คณิตศำสตร ์ 30.04 30.28 23.99 -6.05 -6.29 

วิทยำศำสตร์ 36.10 36.43 31.37 -4.73 -5.06 

ภำษำอังกฤษ 29.45 29.10 25.72 -3.73 -3.38 

รวมเฉลี่ย 37.50 37.71 32.14 -5.37 -5.58 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย

แสดงผลสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 25๖1

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ เทียบกับประเทศ เทียบกับ สพฐ.
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ส่วนที่  2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

 

บทน ำ 
การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ จะพัฒนา

ประชากรในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน  
ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
แนวทางในการด าเนินการ และบริบทที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐  
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
๒) ยึดมั่นในศาสนา   
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
๑) ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี   
๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงานท า มีอาชีพ  
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด 
๔. เป็นพลเมืองดี  

๑) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน   
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๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
พลเมืองดี   

๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
2. ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภำ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการส าคัญสี่ประการ ได้แก่ 

๑. น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นหลัก 
ในการบริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนา

ต่างๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชน 
คนไทยมีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 
วิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนประเทศของรัฐบำล คือ 

“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ ๒๑”  
โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน ดังนี้  

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้  
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
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5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา 

ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและ
สุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง  
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๒. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย

ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอน 
ในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้ เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ  
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๓. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐  
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
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พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๔. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  
เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร  
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  
โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
ที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้กับประเทศ 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ  
ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ  
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ  ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐ  
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ  
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็น  
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษา  
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ  
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครู  
ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว
และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด  
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน  
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง 
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและ  
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน  
ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ  
แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง 
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัด
ให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุ งทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง  
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด 
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
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๗. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน  
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต  
ซึ่ ง เป็นการ เรี ยน เก็บหน่ วยกิตของวิ ชา เรี ยน เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนสามารถเรี ยนข้ ามสาขาวิชาและ 
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาส  
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต                                                                                                                                                                                                                                

3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ 
 การจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญ 

ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education for All) หลักการ 
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  จากแนวคิด 
การจัดการศึกษาดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติจึงก าหนด วิสยัทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ  ๓ ) เ พ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสั งคม 
แห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศ 
อย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศ
ที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 

 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

เป้ำหมำยด้ำนผู้ เรียน  (Learner Aspirations) โดยมุ่ งพัฒนำผู้ เรียนทุกคนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่  การอ่านออก  (Reading) การเขียนได้  (Writing) และการคิดเลขเป็น
Arithmetics) 

- 8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา
(CriticalThinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and 
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Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – culturalUnderstanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
อย่ำงเท่ำเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ 
เต็มตำมศักยภำพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย 
ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for InternationalStudent 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

๔) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ
และบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

๕) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต 
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการ 
ในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรกของแผน ระยะ ๕ ปีที่สอง 
ของแผน ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้ วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผน 
การศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดม่ันกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม  
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

๒) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ 
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

๓) คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล  
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว  พัฒนาการ 
จัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ อาชญากรรมและ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษเป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
งำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
เป็นต้น 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๒) สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ 
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละของถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual Degree) 
เพ่ิมขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น  และ 
มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ  เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๓) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้  และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบ
กับภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมข้ึน 
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
จัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินั ย จิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

๒) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี  
มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและ
ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๓) สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมลักสูตร
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม 
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ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๔) แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชน 
ที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 

๕) ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาส 
หรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 

๖) ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของ
การบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
จากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 

๗) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น  และระดับความพึงพอใจของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียนและ 
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมี
แผนงานและโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  
เป็นต้น 

๒) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการ 
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีคุณภาพ เป็นต้น 

๓) ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  
มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง  
และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน  
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและ
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ 
เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่ว งวัย พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และมีแผนงานและโครงการส าคัญเช่น โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่ เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และสื่อสารมวลชน
ที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

๓) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
๑) โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัวชัดเจน 

และสำมำรถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

๒) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 

๓) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามา 
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 

๔) กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ 
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  
มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไก 
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 

๕) ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา
ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลอง 
น าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
3.1 เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ        

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต      

๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ     
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน  
 3.2 ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก        

๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน จากการทดสอบระดับชาติ  
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก       
๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ   
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้      
๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี     
๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น   
๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป      
๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี       
๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน       
๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      

๓.3 วิสัยทัศน์      
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภำพชีวิตท่ีดี  มีควำมสุขในสังคม”       
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ    
“มีควำมรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
“มีคุณภำพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต              
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“มีควำมสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี 
ปรองดอง    

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
 3.4 พันธกิจ      

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล      
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม      
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

3.5 ยุทธศำสตร์      
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ     

การพัฒนาประเทศ         
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต         
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา       
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา     
3.6 ผลผลิต /ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์     

3.๖.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล    

ผลผลิต /ผลลัพธ์          
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดอง      

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์       
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์    
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น    
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม     
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก    
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กลยุทธ์   
๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑   
๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต    

สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์    
๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการ จัดการเรียนการสอน   
๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ     

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
3.๖.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
ผลผลิต /ผลลัพธ์        
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู 

ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่ สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่       

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์       
๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด   
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ    
๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตที่ดี    
๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์   
๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา    
๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน  

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี    

ประสิทธิภาพ  
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3.๖.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร ของกำรพัฒนำประเทศ      

ผลผลิต /ผลลัพธ์       
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

ที่มี คุณภาพ เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
ตามความถนัดและ ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ในเชิงพาณิชย์ การให้การ รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค        

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์         
๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ     
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา    
๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี    
๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ 

ตีพิมพ์    
๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 

ท้องถิ่น    
๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ 

ต่างประเทศ   ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี     
๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา    

ถึงปริญญาตรี   
๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ    

การพัฒนาเพิ่มข้ึน      
  กลยุทธ์   

๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล    

๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   

๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย    

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   
๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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  3.๖.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต      

ผลผลิต /ผลลัพธ์          
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท 

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้
จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพ  
ในการ ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน  รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้         

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์       
๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี     
๒. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป    
๓. รอ้ยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี    
๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการ

ทางการศึกษา   
๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้  

ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้   
๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    
กลยุทธ์   
๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน    

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                    

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง     
๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ      

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง       
3.๖.๕ ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ    
ผลผลิต /ผลลัพธ์        
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน    
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ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์       
๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น     
๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps   
๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน    
กลยุทธ์   
๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย                          

และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
๒. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ เป็นอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน    

๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้  
อย่างเป็นระบบ   

๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3.๖.๖ ยุทธศำสตร์ที่ ๖  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วม     ในกำรจัดกำรศึกษำ     

   ผลผลิต /ผลลัพธ์          
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส 

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือ การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้      

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์     
๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน      
๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้   
๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    
๕. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงาน  
  ๖. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  
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กลยุทธ์   
๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น 

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด   
๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ   
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม                       

เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
๔. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
๕. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น 

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   
๖. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม  

พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ        

5. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ 
ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้
เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ  
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี 
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก 
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข 
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  

ในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการ  

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

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

โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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เป้ำหมำย 
 ๑. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

 ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้  
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

 ๕. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีความรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๖. สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเ พื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั ่งย ืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชา ติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

 นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 นโยบำยที่ ๒  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 นโยบำยที่ ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 นโยบำยที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
     มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  

บทน ำ 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัด

การศึกษาเพื่อมุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนทุกคน  ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษา 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ  และสังคม ซึ ่งมี 
ความแตกต่างทางด้านสังคม  วัฒนธรรม เชื ้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้ร ับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่  ได้ร ับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู ้เร ียนทุกคนที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ผู ้เร ียนทุกคนมีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

๓. ผู ้เร ียนทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม  
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ  
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
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ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู ้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู ้เร ียนมีความรู ้ ความเข้า ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
โอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ  
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท  
ของพ้ืนที่ 

๖ .  จ า น ว น ส ถ า น ศ ึก ษ า ที ่น ้อ ม น า พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ด ้า น ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที ่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ 
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
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  ๑.๒ สถำนศึกษำ  
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เรียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (๒ )  จ ัดบรรยากาศสิ ่ง แวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เร ียนรู ้ให ้ผู ้เ ร ียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๒ .  พ ัฒนำผู ้เ ร ียนม ีค วำ ม ให ้ม ีค ว ำ มพร ้อ มสำ มำ รถร ับ ม ือก ับภ ัยค ุก ค ำ ม  
ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง  เช่น ภัยจากยาเสพติด  ภัยจากความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถำนศึกษำ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับภัยคุกคามที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัย
ดังกล่าว 

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

ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
๓. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ด าเนินแผนงาน  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 

   ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
   ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
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   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
   ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย  

๔. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ  
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ 
(๑ )  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ ึกษา  

ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 

(๒ )  จ ัดสรรงบประมาณเพิ่ม เติมให้สถานศึกษาในกลุ ่ม โรงเร ียนพื้นที ่ส ูง  
ในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพ และเกิ ด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแ ก่ง”  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

๔.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการเรียนรู ้ และการวัด  

และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
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(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย  
ในชีวิตประจ าวัน 

(๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบำยที่ ๒  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
บทน ำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ  
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญ 
ในกำรยกระด ับกำรพัฒนำประเทศในทุกม ิต ิไปสู ่เป ้ำหมำยกำรเป ็นประเทศที ่พ ัฒนำแล ้ว  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให ้ม ีความเป็นเล ิศทางว ิชาการจ ึงม ีความจ าเป ็นอย่างยิ ่งที ่จะต ้องด า เน ินการให้สอดคล้องก ัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู ้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ภายใต้สังคมที ่เป็นพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ

อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

 

 



P a g e  | ๓๔ 

 

 

                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พ ัฒนาค ุณภาพผู ้เ ร ียน เต ็มตามศ ักยภาพ  น า ไปสู ่ค ว าม เป ็น เล ิศด ้านว ิช าการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ  
วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ
ถนัดทางการเรียนของนักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที ่การศึกษา  
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู ้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา  
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

    ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธ ีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู ้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

    ๑.๔ ส่ง เสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษา  
จ ัดท าแผนงาน  โครงการ  และก ิจกรรม  เ พิ ่มศ ักยภาพผู ้เ ร ียนตามความถน ัด  ความส น ใจ  
และความต้องการพัฒนา ทั ้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั ้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
                     ๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั ้งรายงาน  
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๒. สถำนศึกษำ  
๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 

และความถนัด  โดยจัดการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู ้เ พื ่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  
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๒.๔ ส ่ง เสร ิม  สนับสนุน  ให ้คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ได ้ร ับการพัฒนา  
เพื่อปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียน  
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู ้เร ียน โดยมุ ่งเน้นการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นโยบำยที่ ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  
บทน ำ 

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนำประชำกรวัยเร ียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั ้งแต่ช ่วงปฐมวัย  ประถมศึกษำ  
และมัธยมศึกษำ  ผู ้เร ียนที ่ม ีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีความพร้อมทั ้งทางด้านร่างกาย   
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเงินที ่เหมาะสม  สามารถด ารงชีว ิต 
อย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่  ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีช ีว ิตในศตวรรษที ่ ๒๑ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที ่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท า
หน้าที ่กระตุ ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู ้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู ้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์ 
๑ . หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู ้อื ่น ได้ ภายใต้ส ังคมที ่เป ็นพหุว ัฒนธรรม รวมถึงการวางพื ้นฐานการเร ียนรู ้เ พื ่อการ  
วางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔ . ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

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

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗ . ครู มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง  

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  

ที่ ๒๑ (3R8C)  
๒ . ร ้อ ย ล ะขอ งผู ้เ ร ีย นชั ้น ป ร ะถม ศ ึกษ าป ีที ่ ๓  ที ่ม ีค ะแนนผลกา รท ด ส อบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔ . ร้อยละผู ้เร ียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  

ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ มีทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

๕ . ผู ้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู ่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่นได้ ภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖ . ผู ้เร ียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ด ี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗ . ครู มีการ เปลี ่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้ให ้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
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มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 

       เป ็นมาตรการสนับสนุนให ้ม ีการพัฒนาหลักส ูตรแกนกลางให้เป ็นหลักส ูตร  
เชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที ่จ าเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑  เอื ้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั ้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ 
(๑ )  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเ พื ่อให้ผู ้เ ร ียนได้ร ับการพัฒนาทั ้ง  ๔ ด้าน  

(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

ผู ้อ านวยการการเรียนรู ้ ผู ้ให้ค าปรึกษา  หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู ้ และปรับระบบการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    ๑.๒ สถำนศึกษำ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง เน้นการพัฒนาผู ้เ ร ียน เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเช ิงสมรรถนะ) และปรับเปลี ่ยน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน  
๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น     

  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  
      (๑)  จ ัดท า เครื ่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
      (๓ )  สน ับสน ุน ให ้สถานศึกษาม ีคร ูหร ือคร ูผู ้ช ่ว ยด ้านปฐมว ัยตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

    (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี 
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
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      (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

   ๒.๑.๒ สถำนศึกษำ 
      ( ๑ )  จ ัด ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า เ ด ็ก ป ฐ ม ว ัย ใ น ร ูป แ บ บ ที ่ห ล า ก ห ล า ย  
จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
      (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
      (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย 
      (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที ่ด ี ร ่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
      (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
      (๗ )  สร ุปและรายง านผลการด า เน ิน งานต ่อส าน ัก ง าน เขต พื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ  

 ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑    

   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
      ( ๑ )  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน ให ้ส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แล ะ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

       - เป็นไปตามหลักสูตร  
       - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
       - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ   
       - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
       -  ม ีความรู ้ความสามารถด ้านด ิจ ิท ัล  (Digital)  และใช ้ด ิจ ิท ัล 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
       - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้  

มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
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      (๒)  จ ัดท าเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
น ัก เ ร ียนชั ้นประถมศึกษาป ีที ่ ๓  และด า เน ินการประ เม ิน  รวมทั ้งประสานการด า เน ิน งาน  
เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
      (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 
      (๔ )  ส ร ้า งกล ไกของระบบแนะแนวทางก ารศ ึกษา เ พื ่อส ่ง เ ส ร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
      (๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหาร
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

    (๖ )  ก า ก ับ  ต ิดตาม  และ ให ้ค ว ามช ่ว ย เหล ือสถานศ ึกษา ในกา ร  
จัดการศึกษาภาพรวม รวมทั ้งสรุปและรายงานผลการด า เนินงานต่อกระทรวงศึกษาธ ิการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

    ๒.๒.๒ สถำนศึกษำ 
   (๑) จัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจร ิง  

(Active Learning) 
    (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
       - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
       - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
       - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
       - ความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
    (๓ )  จ ัดก ิจ กร รมพ ัฒนาผู ้เ ร ียน เ ต ็มต ามศ ัก ยภ าพสอดคล ้อ ง ก ับ

ความสามารถ  ความถน ัดและความสนใจ  รวมถ ึงก ิจกรรมการแนะแนวทั ้งด ้านศ ึกษาต ่อ   
และด้านอาชีพ เป็นการวางพื ้นฐานการ เร ียนรู ้ การวางแผนชีว ิต  และวางแผนทางการ เง ิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื่อส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   

 (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
      (๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ 
เป็นขั้นตอน (Coding) 
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      (๗) ด าเนินการให้ผู ้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
      (๘ )  สร ุปและรายง านผลการด า เน ิน งานต ่อส าน ัก ง าน เขต พื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ  

 ผู ้เ ร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษา  ได ้ร ับการพ ัฒนาทางด ้านร ่า งกาย  จ ิต ใจ  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด  
สามารถท างานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที ่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีว ิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

     โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  
      ( ๑ )  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน ให ้ส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แล ะ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่น
ได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

       - เป็นไปตามหลักสูตร  
       - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
       - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 

ที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
       - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
       - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย

รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
      (๒)  ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
      (๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
จ ัด ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า ผู ้เ ร ีย น เ ต ็ม ต า ม ศ ัก ย ภ า พ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค ว า ม ถ น ัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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      (๔ )  ส ร ้า งกล ไกของระบบแนะแนวทางก ารศ ึกษา เ พื ่อส ่ง เ ส ร ิม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
      (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู ้เรียนที ่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  

   ๒.๓.๒ สถำนศึกษำ    
      (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได 
๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
      (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

       - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
       - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
       - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
       - ความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
       (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู ้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื ่อถึงชั ้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
      (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
      (๖ )  สร ุปและรายง านผลการด า เน ิน งานต ่อส าน ัก ง าน เขต พื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ  

 เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส   
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
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 โดยแนวทางการด าเนินการ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษา รวมทั ้งการพัฒนาหลักสูตร และสื ่อการเร ียนการสอนที ่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ  
เฉพาะบุคคล 

   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

   (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครู
และบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

   (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

   (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

   (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 

๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู ้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู ้เรียนสามารถสร้า งสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
   3.๒ สถำนศึกษำ 

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

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

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื่อพัฒนาผู ้เรียน  ให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

๔.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 การพ ัฒนาค ุณภาพคร ู จ ึงต ้องด า เน ินการตั ้งแต ่การผล ิต  และการพ ัฒนาครู  

อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๔.๑  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
    การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน  

การผล ิตคร ู ให ้ผล ิตคร ูที ่ม ีจ ิตว ิญญาณของความเป ็นคร ู ม ีความรู ้ความสามารถอย ่างแท ้จร ิง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ  

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน

การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
 (๓ )  ส าน ัก งานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน  สน ับสน ุน

ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน  
การผลิตครู 

 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ติดตาม และ
ประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

๔.๒  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที ่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
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ความส าคัญในอาชีพและหน้าที ่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นคร ู เป็นครูย ุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน า วิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในกา รพัฒนาครู ที ่เชื ่อมโยงกับความก้าวหน้า  
ในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  
ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส ่ง เสร ิม  พัฒนา และยกระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของคร ูที ่สอนภาษาอ ัง กฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่ง เสร ิมและพัฒนาครูให ้ม ีความรู ้และทักษะในการจ ัดการเร ียนรู ้ส าหร ับผู ้เ ร ียน  
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
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(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั ้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิท ัล เ พื ่อใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
     ๒)  พัฒนาหลักสู ตร  เนื้ อหาดิ จิทั ล  (Digital Content)  ในสาขาที ่
ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
     ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
     ๔)  พ ัฒนาแพลตฟอร ์ม ด ิจ ิท ัล  ร ะบบบร ิห า ร จ ัด ก า ร ผู ้บ ร ิห า ร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
     ๕)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  
คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบำยที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
บทน ำ 

 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน  
และการลดความเหลื ่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู ้เร ียนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่
ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เ พื ่อ ใ ห ้บ ร ร ล ุเ ป ้า ห ม า ย โ ล ก เ พื ่อ ก า ร พ ัฒ น า อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน  ( Global Goals for Sustainable 
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวั ย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป ็นตามสภาพพื ้นที ่ภ ูม ิศาสตร ์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที ่ตั ้งของสถานศึกษา จ ัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จั ดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้เป็นเครื ่องมือ  
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

เป้ำประสงค์ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development ) 
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาเป็นเครื ่องมือให้ผู ้เร ียนได้มี
โอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒. ผู ้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้ร ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕ .  สถานศ ึกษา ได ้ร ับก า รพ ัฒนา ให ้ม ีม าตรฐ านอย ่า ง เหมาะสมตามบร ิบท   
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื ่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  
   (๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่น  

ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

  ๑.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน  

ที่เกี ่ยวข้องระดับพื้นที ่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั ้ งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  



P a g e  | ๔๘ 

 

 

                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาค
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ  
และมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ 

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน 
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ  
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  
   (๒ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา  ส่ง เสร ิม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ า เภอ ระดับจ ังหว ัด  
โรงเร ียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น  ให้ม ีค ุณภาพ และตามมาตรฐานที ่ก าหนด  
โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที ่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก  
ตามโครงการพิเศษ  
   (๓ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู ้เรียนทุกกลุ ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท      
อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 

 เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  อย่างเพียงพอ  และเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจร ิง  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ ่มเต ิม  เ พื ่อช ่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และ 
งบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่  
   (๒ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โ ดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด 
   (๓ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   (๔ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก าก ับการใช ้จ ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้ม ี ประส ิทธ ิภ าพ 
และมีความโปร่งใส 

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื ่องมือ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาม ีร ะบบโคร งข ่า ยสื ่อส าร โทรคมนาคมที ่ม ีป ระส ิทธ ิภ าพ  
และมีความปลอดภัยสูง 
   (๒ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (๓ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   (๔ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
ก า ร ศ ึกษ า  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับ สน ุน อ ุป ก รณ ์ด ิจ ิท ัล  ( Digital Device)  ส า ห ร ับ ผู ้เ ร ีย นท ุก ร ะด ับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   (๕ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



P a g e  | ๕๐ 

 

 

                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

   (๖ )  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐาน และส าน ักงานเขต พื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

นโยบำยที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน ำ  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม   
ได้น้อมน า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศ
ไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 

 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้ 
น้อมน าศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายของการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน 
ทั ้ง  ๑๗  เป้าหมาย  มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการ

ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล  

ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื ่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู ้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู ้การผลิตและบริโภคที ่เป็น มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
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๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 

๙. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื ้อจัดจ้าง  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ที่ถูกต้องและสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมน า ไปปฏิบ ัต ิใช ้ที ่บ ้านและชุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ในโรง เร ียนการจัดการ เร ียนรู ้ และประยุกต ์ใช ้ใน ช ีว ิตประจ าว ันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

๑ .  จ ัดท า  Road Map และแผนปฏ ิบ ัต ิก า ร เ พื ่อ จ ัด แนวทางกา รด า เ น ิน ท า ง  
การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒ .  จ ัดท าคู ่ม ือและพัฒนาสื ่อนว ัตกรรม ในร ูปแบบ QR CODE และสื ่อ ระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ 

๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 

๔.  พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเร ียนและจัดท าหน่วยการเร ียนรู ้ใน เรื ่อง  
การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
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จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที ่ม ีผล  
ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ  
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู ้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู ้ 
กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 

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

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐ .  พ ัฒนา  ยกระด ับ สถานศึกษาน า ร ่อ งขยายผล  ส ่งสถานศึกษาต ้น แบบ 
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู ่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภ ัณฑ์ที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและฉลาก  
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู ่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงาน
ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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๑๖ .  ส ่ง เ ส ร ิม แนวทา งก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ้อ า ช ีพที ่เ ป ็น ม ิต ร ก ับ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม  
ในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จาก
โรงเร ียนต่อยอดสู ่ช ุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม อย่างน้อย  
๒,๐๐๐ ชุมชน 

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน
และมอบรางว ัล เก ีย รต ิยศ  ประชาส ัมพ ันธ ์และจ ัดพ ิมพ ์ เ ว ็บ ไซต ์ ผลงาน เ พื ่อ เผยแพร ่และ  
เป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบำยที่ ๖  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

บทน ำ 
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้น  

ที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป และปรับบทบาทภารกิจ  
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน  
ที ่ม ีหน ้าที ่สน ับสนุน ส ่ง เสร ิม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อให ้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป ็นต ้น มาใช ้ในการเ พิ ่มประส ิทธ ิภาพการ
บริหารงานทั ้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั ้งปลูกฝังค่านิยมความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต  
ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๒.  หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ต้องปรับ เปลี ่ยน  
ให ้เป ็นหน่วยงานให้ม ีความทันสม ัย  พร ้อมที ่จะปร ับต ัว ให ้ท ันต ่อการ เปลี ่ยนแปลงของ โลก  
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่ง ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติม ิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔.  หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธ ีงบประมาณด้านการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
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๕ .  หน ่ว ย ง านท ุก ร ะด ับ  พ ัฒนานว ัต ก ร รม  และ เทค โน โ ลย ีด ิจ ิท ัล  ( Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒ .  ส ถ านศ ึกษ า  ส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แล ะส า น ัก ง านส ่ว น ก ล า ง  

ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๓ .  ส ถ านศ ึกษ า  ส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แล ะส า น ัก ง านส ่ว น ก ล า ง  
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู ่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่ผู ้เร ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 

๘ .  สถานศ ึกษา  ส าน ัก ง าน เขต พื ้นที ่ก า รศ ึกษา  และส าน ัก ง านส ่วนกลา งมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่ส ามารถใช้ในการวางแผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำ 
 เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยด า เนินการเป็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที ่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธ ีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของกลุ ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ  
และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น  
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  

  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
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   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

๒. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำน  
มีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติม ิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน  ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที ่ทันสมัย มีหน้าที ่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(๒) ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประ เม ินค ุณธรรมและความโปร ่ง ใส ในการด า เน ิน งานของหน่วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔ )  ส ่ง เสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที ่การศึกษาโดยใช้พื ้นที ่เป ็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

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

(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการศึกษา 
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๓. ปฏิร ูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื ่อเพิ ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ  
เป็นมาตรการที ่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู ้เร ียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่ต ้องการปฏิรูปการคลัง  
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑ )  ศ ึกษา  ว ิเ คราะห ์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัด การ

งบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  เ พื ่อพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์

ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔ )  พ ัฒนาระบบเบ ิกจ ่า ย งบประมาณอุดหน ุนตร ง ไปย ังผู ้เ ร ียน  และ
สถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 

๔. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 เป ็นมาตรการในการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology)  มาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู ่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์  
เป ็นข ้อม ูล ในการวางแผนการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของประเทศ น า  Cloud Technology  
มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั ้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี  
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานใน

สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ 
IaaS Paas และ SaaS 
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(๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  เ พื ่อสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื ่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี ่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(๔)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด ้านการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน  
ที ่สามารถเชื ่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง  
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ตั ้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
6. แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำร ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕ )  
   ฉบับทบทวนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที่มีความส าคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ 
ทางน้ า ค าว่า "สมุทรปรำกำร" มาจาก ค าว่า "สมุทร" ซึ่งแปลว่าทะเล และ "ปรำกำร" ที่แปลว่า ก าแพง  
จึงมีความหมายโดยรวมว่า "ก ำแพงริมน ำ" โดยมีค าขวัญประจ าจังหวัดคือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์ 
กลางน้ า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว 
ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม”  

จังหวัดสมุทรปราการ ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  ๕ ปี (พ.ศ. 256๑ – 
๒๕๖๕ ) ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสำหกรรมสะอำด ปลอดภัย น่ำอยู่” วิสัยทัศน์
ในการพัฒนาพ้ืนที่ว่า “เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์
และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลกับกำรพัฒนำเมือง ประชำชน 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” มีต าแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนา (Positioning) ประกอบด้วย 
1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งออก (Eco-Industrial Town) 2) เมืองปริมณฑล
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์ 
3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง โดยมีพันธกิจ เป้าประประสงค์รวม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  
๒. เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 

เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและ 
การท่องเทีย่ว  

๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ  

๕ ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์  บาบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  

๖. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบ

ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

๑. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ
ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟู 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  

๒. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการ 
ทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีเ่พียงพอ  

๓. ระบบสาธารณูปโภคที่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา 
ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

๔. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมสันทนาการที่ มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยว 
ทีไ่ด้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเทีย่ว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ า 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (จัดล าดับความส าคัญ) 
๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาค 

เขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ  
เท่าเทียม และท่ัวถึง 

๓. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาการค้า 
กับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามรถในการาแข่งขัน 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม  
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้ จักและ
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตประชาธิปไตย 
แก่ประชาชน 
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   ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
บทน ำ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งประเมินโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานการณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2  
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหารงบประมาณตามระเบียบ โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
5. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
6. การให้บริการแบบ One Stop Service 
7. การบริหารจัดการโรงเรียน ผ่านระบบกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน 
8. จัดท าและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
9. การติดตามและนิเทศการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
10. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

                    11. การปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาดร่มรื่นสวยงาม 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีไม่เพียงพอ 
2. ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ครูไม่ครบชั้นและมีภาระงานมาก  
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
4. ข้าราชการครูปรับเปลี่ยน โยกย้ายบ่อย (ครูบรรจุใหม่ ต่างถ่ินย้ายกลับภูมิล าเนา) 
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โอกำส (Opportunities : O) 
1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 

สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. ปัญหายาเสพติด ปัญหาแหล่งอบายมุข และปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมนักเรียน 
2. สื่อและเทคโนโลยี เกมส์ ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
3. นักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ขาดการดูแลการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดส่งผลต่อ

คุณภาพการจัดการศึกษา 
4. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ตระหนักถึงพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษาของของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง จึงก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (vision) 
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.  พ ัฒนาผู ้เ ร ียนให ้ม ีความสามารถความเป ็น เล ิศทางว ิชาการ เ พื ่อสร ้า งข ีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ ๒๑  
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๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ า ให้ผู ้เรียนทุกคนได้ร ับบริการ  
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

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

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข ม ีท ัศนคติที ่ถ ูกต ้องต ่อบ้านเมือง ม ีหล ักคิดที ่ถ ูกต ้อง และ  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู ้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้  
มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น  
พลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู ้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู ้ด้อยโอกาส 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖.  สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษา เ พื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗.  ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา สถานศ ึกษา ม ีสมด ุล ในการบร ิหารจ ัดการ  
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 

บทน ำ 
กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา 

เพื ่อมุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนทุกคน  ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย  และรักษาศีลธรรม  เป็นผู ้เร ียนที ่ม ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเน้นการจัดการศึกษา 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ  และสังคม ซึ ่งมี 
ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษากลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ม ีโอกาสได้ร ับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบท  และได้ร ับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้ำประสงค์ 
๑. ผู ้เร ียนทุกคนที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ผู ้เร ียนทุกคนมีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

๓. ผู ้เร ียนทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม  
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
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4. ผู ้เร ียนในกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส ได้ร ับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู ้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู ้เร ียนมีความรู ้ ความเข้า ใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ  
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี  

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที ่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม
และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๑.๒ สถำนศึกษำ  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เ พื ่อพัฒนาผู ้เรียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

 (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ 
รักษาศีลธรรม 

๒. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ  

  เป ็นมาตรการในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับ 
ภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถำนศึกษำ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

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

ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

กลยุทธ์ที่ ๒  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
บทน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ  
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญ 
ในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ ไปสู่ เป้ ำหมำยกำร เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
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ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และ  
มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทั กษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พ ัฒนาค ุณภาพผู ้เ ร ียน เต ็มตามศ ักยภาพ  น า ไปสู ่ค ว าม เป ็น เล ิศด ้านว ิช าการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ  
วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   

    ๑.๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว  
ให ้ผู ้เ ร ียนค ้นหาตน เอง  น า ไปสู ่ก ารพ ัฒนาผู ้เ ร ียน ให ้ม ีคว ามพร ้อมที ่จ ะพ ัฒนาต ่อยอด ไปสู่  
ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

    ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธ ีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู ้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
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    ๑.๔ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
เ พิ ่มศักยภาพผู ้เ ร ียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั ้งด ้านวิชาการ  
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
                     ๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั ้งรายงาน  
ผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. สถำนศึกษำ  
๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ

ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
แบบสหวิ ทยาการ  เ ช่ น  สะ เต็ มศึ กษ า  (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

๒.๔ ส่ ง เสริม  สนับสนุน  ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ รั บการ พัฒนา 
เ พ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน  
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน  
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  

๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ ๓  กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
บทน ำ 

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั ้งแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษำ  และ
ม ัธยมศ ึกษำ  ผู ้เ ร ียนที ่ม ีควำมต ้องกำรด ูแลเป ็นพ ิเศษ  ให ้ม ีความพร ้อมทั ้งทางด ้านร ่า งกาย   
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเงินที ่เหมาะสม  สามารถด ารงชีว ิต 
อย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่  ๒๑  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที ่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีช ีว ิตในศตวรรษที ่ ๒๑ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที ่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู ้อ านวยการการเรียนรู้ 
ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เป้ำประสงค์ 
๑ . หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
๔ . ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานท า  

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

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

๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔ . ร้อยละผู้ เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

๕ . ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น  
พหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้ เป็นหลักสูตร 
เชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  เ อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(๑)  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนได้ รับการ พัฒนาทั้ ง  ๔ ด้ าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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    ๑.๒ สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
เน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

            โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

          (๑ )  จั ดท า เครื่ อ งมื อประ เมิน พัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย  
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
          (๒) ส่ ง เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
          (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

   (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง   

๒.๑.๒ สถำนศึกษำ 
   (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (๒)  จัดการเรียนรู้  สร้ างประสบการณ์  เน้นการเรียน 

เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   (๓ )  ปรับปรุ งอาคารสถานที่  สิ่ งอ านวยความสะดวก  

สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

    (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 

    (๖ )  สร ้า งความรู ้ความเข ้า ใจแก่ผู ้ปกครองในการจ ัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
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           (๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑  
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   (๑ )  ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้ สถานศึ กษาจั ดการศึ กษา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้มีคุณลักษณะ   

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
           -  มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น า ไปสู่ 

การพัฒนานวัตกรรม 
           - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และ 

ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
   (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

      (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา 
และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ เ พ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

   (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

    ( ๕ )  ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะต ร ว จ ส อบ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 
ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

   (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒.๒ สถำนศึกษำ 
   (๑ )  จั ดการ เรี ยนรู้ ที่ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ ผ่ านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๒)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 

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

และการหาความสัมพันธ์ 
  (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ  
เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียน 
มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

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

  (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

  (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 

  (๘ )  ส รุ ปและราย ง านผลการด า เ นิ น ง านต่ อส านั ก ง าน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
            ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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           โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

           - เป็นไปตามหลักสูตร  
           - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
           -  มี ทั กษะทา งด้ านภ าษา ไทย  มี ทั กษะสื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
           -  มีความรู้  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น า ไปสู่ 

การพัฒนานวัตกรรม 
           - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
  (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน  
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

  (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพ 
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย  
และจิตใจ 

  (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

๒.๓.๒ สถำนศึกษำ    
  ( ๑ )  ส่ ง เ ส ริ ม ค รู ใ ห้ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ได้ เ รี ยนรู ้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ

บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 
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  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
           - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
           - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล 

และการหาความสัมพันธ์ 
  (๔ )  จั ดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนที่ มี ความรู้ และทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้ เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจ  
ของตนเอง 

  (๕) ส่ ง เสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสั งคม  
(Social and Emotional Learning : SEL)  

  (๖ )  ส รุ ปและราย ง านผลการด า เ นิ น ง านต่ อส านั ก ง าน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็ก 

ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยแนวทางการด าเนินการ 
    (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (๒)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ร ว ม ทั้ ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ เ ด็ ก พิ ก า ร 
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
เฉพาะบุคคล 

    (๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    (๕)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

    (๖) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคล
กรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  
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    (๗) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส 

    (๘)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

    (๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาส าหรับ เด็ กพิการและ 
เด็กด้อยโอกาส 

๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ( ๓ )  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ยนมี อุ ป ก รณ์ ดิ จิ ทั ล  ( Digital device)  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

   3.๒ สถำนศึกษำ 
 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 ( ๒ )  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 

๔.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการ และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  

มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง  
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การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครู  
จากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

๔.1  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน 
โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์  
ของผู้เรียน 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์  

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
และครบวงจร 

(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการ 
พัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรง  
ตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๖)  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่ ง เสริม และพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(๗) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(๘) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ 
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(๑๐) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ 
ในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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(๑๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(๑๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และ
หลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๑๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
 ๒)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาด

แคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง  

 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

 ๔)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

 ๕)  พัฒนาครู ให้มี ความช านาญในการสอนภาษา อังกฤษ และ 
ภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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กลยุทธ์ที่ ๔  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
บทน ำ 

กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้ เรียนทุกคน 
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน หรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล  
ระดับอ าเภอ สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ 
เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง  
ของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจน 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 
เป้ำประสงค์ 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Global Goals for Sustainable Development) 

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง  
ของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวชี้วัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง 
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

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

๔.  ครู ได้ รั บการสนับสนุน วั สดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิ จิทั ล  ( Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที ่

๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เ พ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  ๑.๒ สถำนศึกษำ 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่  จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
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(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่อยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสั งกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้ มีคุณภำพ  
และมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 
ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา 
ในสังกัด ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด  

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา 
ในทุกมิต ิ

๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท 
อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ

ในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพ 
และพ้ืนที ่
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(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท า 
แผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท า  
แผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(๓ )  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา  จั ดสรรงบประมาณให้ เ ด็ กวั ย เรี ยน 
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท า 
แผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความโปร่งใส 

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่าย

สื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบ

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ ดิจิทัล (Digital Literacy)  
แก่ผู้เรียน 

(๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้ 
แก่ผู้เรียน 

(๔ )  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น อุปกรณ์ดิ จิ ทั ล  
(Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕ )  ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ า  ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น อุปกรณ์ดิ จิ ทั ล  
(Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
การเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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กลยุทธ์ที่ ๕  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน ำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม   
ได้น้อมน า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย 

“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 
ดังนั้น เพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  
บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน 
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต  

และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ 

เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

เป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้  
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับงแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก

ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเ พ่ือลด 
ปริมาณขยะและมสี่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑ .  จั ดท า  Road Map และแผนปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ จั ด แนวท า ง ก า ร ด า เ นิ น ท า ง 

การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 

และอ่ืน ๆ 
๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร

ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต  

และบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ  
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕. ประสาน ขอความร่วมมือผู้เชี ่ยวชาญในการจัดท า  Road Map เป็นที่ปรึกษา 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  



P a g e  | ๘๕ 

 

 

                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการ 
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงาน 
สีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ 
ในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัด 
การเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก   

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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กลยุทธ์ที่ ๖  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

บทน ำ 
กลยุทธ์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจาก  

เป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงาน
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication echnology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ  
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 
๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน  
การบริหารงานทั่วไป 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย  
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้าน
การศึกษา เ พ่ือเ พ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณ 
ตรงสู่ผู้เรียน 

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  มาใช้ ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
อย่างเป็นระบบ 
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ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี 

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพครอบคลุมทุกแห่ง 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู  
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
๙. สถานศึกษาทุกแห่ งมี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถใช้ ในการวางแผน 

การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ 

และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระ
ของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง 
ความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่ ง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือ 
กลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
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และด้านบริหารงานบุคคล เ พ่ือมิ ให้ งานดังกล่าวเป็นภาระที่ เกินสมควรแก่ครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก  
ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบ  
บูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (๗) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (๘) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ  
วางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  (๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษา 
มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๑๐) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้

  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ให้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  พร้อมที่ จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน 

ที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔)  ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขต พ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  

เช่น กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
บทน ำ 

การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน  
ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นในการจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

จุดเน้นในกำรจัดกำรศึกษำ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ก าหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ระดับปฐมวัย  “พัฒนาการครบทุกด้าน” 
  ๒. ระดับประถมศึกษา “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
  ๓. ระมัธยมศึกษาตอนต้น “การค้นพบตนเอง” 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  จากการศึกษาวิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 256๑ – 25๘๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ จึงก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จ และตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ดังนี้ 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ 

100 100 100 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

ร ้อ ยล ะผู ้เ ร ีย น ท ุก ค น ม ีค ว า ม รู ้ 
ความเข ้า ใจ  และมีความพร ้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
ร ูปแบบที ่ม ีผลกระทบต่อคว าม
มั่นคง 

100 100 100 

4. ผู้เรียนในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
บริการด้านการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

ร้อยละผู้เรียนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ได้ร ับการบริการด้านการศึกษา 
ขั ้น พื ้น ฐ า น ที ่ม ีค ุณ ภ า พ  แ ล ะ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

100 100 100 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็น

เลิศ มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

25 30 35 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละผู ้เ ร ียนได้ร ับโอกาสเข ้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

20 25 35 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1. หลักสูตรปฐมวัยและ

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ 

ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
 

85 95 100 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้

มีความรู้และทักษะน าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ในแต่ ละวิ ช า เ พ่ิ มขึ้ น จ ากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

100 100 100 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานท า  มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ   

ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

100 100 100 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

100 100 100 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน”  
เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

100 100 100 

7. ครู มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ผู ้เ ร ียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู ่ใ นส ัง คม ได ้อย ่า งม ีค ว า มส ุข  
มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด 
สามารถท า ง านร ่ว มก ับผู ้อื ่น ได ้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 

100 100 100 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔  กำรสร ้ำงโอกำสในกำร เข ้ำถ ึงบร ิกำรกำรศ ึกษำที ่ม ีค ุณภำพ ม ีมำตรฐำนและ 
               ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1 สถานศึกษาจัดการศึกษา

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
ส ถ า น ศ ึก ษ า ที ่ม ีค ุณ ภ า พ เ ป ็น
มาตรฐานเสมอกัน 

100 100 100 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม
บริบทด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 

100 100 100 

3. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้อง 
กับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา 

ผู ้เ ร ีย น ท ุก ค น ไ ด ้ร ับ จ ัด ส ร ร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ตามสภาพพื้นที ่ภ ูมิศาสตร์ สภาพ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  แ ล ะ ที ่ตั ้ง ข อ ง
สถานศึกษา และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

100 100 100 

4. น าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

100 100 100 

5. พัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 
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                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษา นักเรียน

ได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

90 95 100 

2. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูล 
ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี
เขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ 

ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand ๔.๐ 

80 90 100 

3. สถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละสถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

80 90 100 

4. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบ
ส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่
เป็นแบบอย่าง 
เอ้ือหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ 

ทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียน 

 
 
 
 
 



P a g e  | ๙๖ 

 

 

                                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
5. สถานศึกษาในมีนโยบาย

ส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการ
เรียนรู้การผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละสถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน 

90 95 100 

6. สถานศึกษาน าขยะมาใช้
ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ 

ร้อยละสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะ 

80 85 90 

7. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบในการน า 3RS 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละครู มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้ 

100 100 100 

8. สพป.สป.2 มีการท า
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สพป.สป.2 มีนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

85 95 100 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม

สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ร้อยละสถานศึกษาได้รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 

100 100 100 
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ที ่ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย/ร้อยละ 

2563 2564 2565 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน
ให้เป็นหน่วยงานให้มี 
ความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกแห่ง 

80 90 100 

3. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา  
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ  
ทั้งระบบ 

80 90 100 
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โครงกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 

1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐  
๑.๑ โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  

สู่การปฏิบัติ 
๑.๒  โครงการจิตอาสา 
๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 
๒. นโยบำยของรัฐบำล 

2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project   
๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๓. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   ๓.๑ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  

๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.6 โครงการอาหารกลางวัน 
๓.7 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๓.8  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
๓.9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3.10 โครงการศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

4. กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 
  4.1 โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ เขต.2 

4.2 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย / กิจกรรมประกวดแถวลูกเสือ 
4.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4.4 โครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (เขตสุจริต) 
4.7 โครงการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
4.8 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณธรรม 
4.9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
4.10 โครงการพัฒนาเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต 

  4.11 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ป.1 
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4.12 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ 

4.13 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา Active Learning 
4.14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA 
4.15 โครงการยกระดับคุณภาพการสอนวรรณคดีวรรณกรรม 
4.16 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะภาษาไทย) 
4.17 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.18 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.19 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4.20 โครงการนิเทศบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.21 โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2562 
4.22 โครงการรายงานผลการด าเนินการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
4.23 โครงการวัดความถนัดทางอาชีพ 

  4.24 โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย 
4.25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
4.26 โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังนักเรียน 

                     4.27 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4.28 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน 

4.29 โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

                     4.30โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวนักเรียน 

4.31 โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.32 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

4.33 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
4.35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  4.36 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) 
  4.37 โครงการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  4.38 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส 
  4.39 โครงการจัดงานวันครู ประจ าปี 2563 
  4.40 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
  4.41 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 
และปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 
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จัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม  

 
ที่ปรึกษำ 

นายทศพร      ถือพุดซา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                    สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                    สมุทรปราการ เขต 2  

คณะจัดท ำเอกสำร  
นางแววมณี         ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

                                                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางอัญชลี           นันท์จันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน     แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบหน้ำปกและจัดรูปเล่ม 
นายภัทรแสน        แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

บรรณำธิกำรกิจ 
นางแววมณี    ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางอัญชลี           นันท์จันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวลักษณา     กุลสูงเนิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 


