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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี และแผนอ่ืน ๆ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 -2565  เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ที่จะน าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ และ
เสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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สำรบัญ 
 

ส่วนที่           หน้ำ 

   1 สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   1 
 1) สถานที่ตั้ง         1 
 2) เขตพ้ืนที่บริการ        1 
 3) แผนที่เขตพ้ืนที่บริการของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   2 
 4) ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ       2 
 5) สถานศึกษาในสังกัดและการบริหารงานแบบสหวิทยาเขต    3 
 6) อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   5 
 7) โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  6 
 8) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     7 
 9) ข้อมูลจ านวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)    8 
 10) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      8 
 11) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขต 
 พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562        9 
 12) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา)  12 
 13) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 
 2561 – 2562         14 
 14) ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 
 2561 – 2562         14 

2 กรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    15 
 1. ยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล    15 
 2. นโยบายรัฐบาล        17 
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สำรบัญ (ต่อ) 

ส่วนที่           หน้ำ 

    3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  17 
 4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 19 
 5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 22 
     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  24 
     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 27 
     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  29 
     นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  35 
     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 40 
     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  43 
   3 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน 48 
 1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย       48 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน    49 
     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 51 
     1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก      51 
     2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      52 
   4 ทิศทางการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)    53 
     วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   53 
     ค่านิยมองค์กร        53 
     วฒันธรรมองค์กร : SPM 36       53 
     เป้าประสงค์หลัก        54 
 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  54 
     ประเด็นยุทธศาสตร์        55 
 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา   56 
     ประเด็นยุทธศาสตร์        57 
   5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)   60 
 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ระยะ 3 ปี      60 
 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ระยะ 3 ปี      62-70 
ภาคผนวก          ง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

************** 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร  จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ลง
วันที่ 17 สิงหำคม 2553 ล ำดับที่ 36 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเชียงรำยและพะเยำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย และมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนกำรบริหำร
จัดกำรมัธยมศึกษำเขต 36 (พะเยำ) ขึ้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดพะเยำ 
 กระท รว งศึ กษ ำธิ ก ำรแบ่ งส่ วน รำชก ำรภ ำย ใน ส ำนั ก งำน เขต พ้ื น ที่ ก ำรศึ กษ ำมั ธ ยม ศึ กษ ำ 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ . 2560 ดังนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร (2) กลุ่มนโยบำยและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (9) หน่วย
ตรวจสอบภำยใน 
 
1) สถานที่ตั้ง 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ตั้งอยู่เลขท่ี 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธิ์   
ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสำร 0-5360-1450 Website : 
http://www.spm36.obec.in.th  E-mail : secondary36cripyo@gmail.com 
 2. ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำเขต 36 (พะเยำ) ตั้งอยู่เลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง 2   
ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000 โทรศัพท์ 0-5448 1537 โทรสำร 0-5448-1537 E-mail : 
secondary36@obec.go.th 
2) เขตพื้นที่บริการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย  2  จังหวัด  ได้แก่ 
                       
 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาล 

อบจ. อบต. นคร/
เมือง 

ต าบล 

เชียงราย 11,678 18 124 1,786 1 50 1 92 
พะเยา 6,335 9 68 780 2 33 1 36 

รวม 18,013 27 192 2,566 3 83 2 128 
                               ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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3) แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
 

จังหวัด ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
    เชียงราย 626,985 656,277 1,283,282 524,559 
    พะเยา 233,877 244,591 478,468 186,330 
        รวม 860,862 900,868 1,761,750 710,889 

ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดเชียงราย - พะเยา ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2560 

 

 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา 

วทิยาเขตสุดถ่ิน
ไทย 

วทิยาเขตริมกก 

วทิยาเขตอิง
โขง 

วทิยาเขตเบญจ
มิตร 

วทิยาเขตภูกาม
ยาว 

วทิยาเขตภู
ลงักา 
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5) สถานศึกษาในสังกัดและการบริหารงานแบบสหวิทยาเขต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 มีอ ำนำจ หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึ กษำขั้นพ้ืนฐำน  
ระดับมัธยมศึกษำ มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน  59 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน  41 แห่ง พ้ืนที่จังหวัด
พะเยำ 18 แห่ง  บริหำรจัดกำรศึกษำก ำหนดเป็นสหวิทยำเขต ตำมระเบียบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 ว่ำด้วยสหวิทยำเขตมัธยมศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกรำคม 
2560 ดังนี้  
   

จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยา
เขต 

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงราย 

1. เมืองเชียงราย 
2. เวียงชัย  
3. เวียงเชียงรุ้ง 

ริมกก 
 
1. สำมัคคีวิทยำคม (ประธานจังหวัดเชียงราย)   
2. ด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ (ประธำนสหวิทยำเขต)   
3. เม็งรำยมหำรำชวิทยำคม   
4. ห้วยสักวิทยำคม  
5. สำมัคคีวิทยำคม 2 (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
6. จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
7. เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชยีงรำย 
8. ดอนชัยวิทยำคม 
9. เวียงชัยวิทยำคม  
10. ดอนศิลำผำงำมวิทยำคม 
11. เวยีงเชียงรุ้งวิทยำคม 

 
นำยคเณศ  พงษ์สุวรรณ 
นำยส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว 
นำยประยรู  ชำติช ำนำญ 
นำยศุภวิศว์  ตำหล้ำ 
นำยพลวัฒน์ ปริญญำเจริญกุล 
นำยประดิษฐ์  โพธิกลำง 
นำยอิสรภำพ  จินำอ ิ
นำยมงคล  สิงห์ปัน 
นำยแมนสรวง  แซ่ซิ้ม 
นำยจักรกฤช  สิทธิโสต ิ
นำงยุพินภรณ์  วงศ์ชัย 

1. พาน  
2. แม่ลาว  
3. แม่สรวย  
4. ป่าแดด  
5. เวียงป่าเป้า   

เบญจมิตร 1. พำนพิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. พำนพิเศษพิทยำ 
3. ดอยงำมวิทยำคม 
4. แม่อ้อวิทยำคม 
5. นครวิทยำคม 
6. แม่ลำววิทยำคม (เลขำนุกำรสหวิทยำเขต) 
7. แม่สรวยวิทยำคม 
8. วำวีวิทยำคม 
9. ป่ำแดดวิทยำคม 
10. เวียงป่ำเป้ำวิทยำคม  
11. แม่เจดีย์วิทยำคม 

นำยมำนัส  พรมรินทร์ 
นำยกำนตเชษฐ์  ถำค ำ 
นำยเทิดศักดิ์  ธนสิทธิ ์
นำยอรรณพ  ยะตำ 
นำยชัยรินทร์  ชัยวิสิทธ์ิ 
นำยวันสว่ำง  สิงห์ชัย 
นำงภำวินี  สุขสวัสดิ์ 
นำยชูชำติ  วิศิษฐ์ลำนนท์ 
น.ส.วันรักษ์  ขันหอม 
นำยเอนก  ตำค ำ 
ดร.ว่ำที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชำลีกุล 

1. แม่จัน  
2. แม่สาย  
3. เชียงแสน 
4. แม่ฟ้าหลวง 
5. ดอยหลวง 

สุดถิ่นไทย 1. แม่จันวิทยำคม 
2. จันจว้ำวิทยำคม 
3. แม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ (ประธำนสหวิทยำเขต) 
4. วัดถ้ ำปลำวิทยำคม  
5. เชียงแสนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
6. บ้ำนแซววิทยำคม 
7. สันติคีรีวิทยำคม 
8. ดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก 

นำยจรัล  แก้วเป็ง 
นำยด ำรง  ใจหงส์ 
นำยปรำโมทย์  นพวงศ์ 
น.ส.ประทุมรัตน์  ค ำแสน 
นำยบุญเทพ  พิศวง 
นำยกุศล  มีปัญญำ 
นำยเสกสรร  ทุนอินทร์ 
นำยวรวัติ  กิตติวงค์ 
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อสหวิทยา
เขต 

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. เทิง  
2. เชียงของ  
3. เวียงแก่น 
4. พญาเม็งราย 
5. ขุนตาล 

อิงโขง 
 
1. เทิงวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) 
2. เชียงของวิทยำคม  
3. ปล้องวิทยำคม 
4. เวียงแก่นวิทยำคม 
5. แม่ต  ำตำดควันวิทยำคม 
6. ขุนตำลวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
7. ห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
8. ไม้ยำวิทยำคม 
9. ยำงฮอมวิทยำคม 
10. บุญเรืองวิทยำคม   
11. พญำเม็งรำย  

 
นำยณรงค์  คูร์พิพัฒน์ 
นำยปิยะ  แก้วหำญ 
นำยไกร   ธรรมกำศ 
ว่ำท่ี ร.ท.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผำ 
นำยสมเกียรติ  สุขค ำฟอง 
นำยเจริญ  โกศัย 
นำยสุชำติ  ศรีธินนท ์   
นำยพิเชษฐ์  ถำแหล่ง 
นำยวิเชียร  มังคละ  
นำยเจษฎำ  รูปดี  
นำยสมบรูณ์  พูนภิญโญยศ    
 

พะเยา 1. เมืองพะเยา  
2. แม่ใจ  
3. ดอกค าใต้ 
4.ภูกามยาว  

ภูกามยาว 1. พะเยำพิทยำคม (ประธานจังหวัดพะเยา) 
2. แม่ใจวิทยำคม  
3. ดอกค ำใต้วิทยำคม 
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พะเยำ (ประธานสหวิทยาเขต) 
5. ฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
6. พะเยำประสำธน์วิทย์ 
7. ง ำเมืองวิทยำคม 
8. ถ้ ำปินวิทยำคม 
9. ดงเจนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 

นำยพิเชษฐ์  สมฤทธ์ิ 
นำยวิจิตร  วงศ์ชัย 
นำยปิยะ  ใจชุ่ม 
นำยศำสตรำ  วงศ์จุมปู 
 
นำยเลิศ  จันธิมำ 
นำยเสน่ห์  ไชยลังกำ 
นำยภักดี  ศรีโพธ์ิ 
ว่ำที่ ร.ต.ญำณบดินทร์ อินเตชะ 
นำยสงกรำนต์  บุญมี    
 

1. จุน  
2. เชียงค า  
3. เชียงม่วน  
4. ภูซาง  
5. ปง 

ภูลังกา 1. เชียงค ำวิทยำคม  
2. ปงพัฒนำวิทยำคม 
3. จุนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 
4. ภูซำงวิทยำคม(ประธานสหวิทยาเขต) 
5. พญำลอวิทยำคม 
6. เชียงม่วนวิทยำคม 
7. ฝำยกวำงวิทยำคม 
8. ขุนควรวิทยำคม 
9. ปงรัชดำภิเษก 

นำยมำนะ  พิริยพัฒนำ 
นำยรุ่งสุริยำ  ฟ้ำเลิศ 
นำยจตุภูมิ   แจ่มหม้อ 
นำยผล  ยะนำ 
นำยบรรจบ  บุญช่วย 
นำยเฉลียว  วรรณทอง 
นำยวิโรจน์  แสงแก้ว 
นำยคมสิทธิ์  กันทำสุวรรณ์ 
นำยสิทธิชัย  สิทธิวงศ์ 

รวม 27 6 59  
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6) อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้   
 (1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบ
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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7) โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
 

 
  
             ------------------------------------------ 
 
         -------- 

                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมลู ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภำยใน (2 
คน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
(- คน) 

กลุ่ม
บริหำรงำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์
(10 คน) 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด 

การศึกษ
า 

(9 คน) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 
( 21 คน) 

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 พะเยา 
 (8 คน) 

- งานอ านวยการ  
- งานบริหารบุคคล ( 2 คน) 
- งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
(1 คน) 
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (1 คน) 
- งำนนโยบำยและแผน  

โรงเรียน 
1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
2. กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ 
3. กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
4. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 

กลุ่ม
บริหำรงำ
นบุคคล 
(13 คน) 

กลุ่ม
พัฒนาครู

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
(- คน) 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 
(7คน) 

กลุ่ม
อ ำนวยกำ

ร 
(6คน) 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี
(- คน) 

  
6 สหวิทยำเขต 

 

  
2 เครือข่ำย 

 

รองผู้อ านวยการ สพม.36 รองผู้อ านวยการ สพม.36 

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์
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8) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมต ำแหน่งและกลุ่ม/ศูนย์ 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม 
อัตราก าลัง(คน) 

กรอบ มีแล้ว ขาด 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 1 - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 2 1 
3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 5 1 
4 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 11 2 
5 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   10 7 3 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 7 6 1 
7 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 9 8 1 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ 2 1 1 
9 ศึกษำนิเทศก์ 21 15 6 
9 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 - 

10 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

- 1 - 

11 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - 2 - 
12 กลุ่มกฎหมำยและคดี - 2 - 

 รวมทั้งสิ้น 74 59 16 
12 พนักงำนอัตรำจ้ำง - 17 - 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมลู ณ วันที่  1 ส.ค.  2563 
 
 
จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจ ำแนกตำมจังหวัดและสำยงำน 

ที ่ สายงาน จ านวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนรำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำง 
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

2,705 
141 
79 

145 
95 

                      รวมทั้งสิ้น 3,165 
                                                    ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ข้อมูน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2563 
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 9) ข้อมูลจ านวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

ที ่ ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 7,960 253 
2    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 8,183 251 
3    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 8,181 258 
 รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 24,324 762 

4    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 7,409 259 
5    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 7,158 261 
6    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 7,020 265 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21,587 785 
 รวมทั้งสิ้น 45,911 1,547 

                                        
  ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 

 

10) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 12.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบสำม (พ.ศ.2558–2559) 

จังหวัด จ านวนโรงเรียน 
ได้มาตรฐาน สมศ. ไม่ได้มาตรฐาน สมศ. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เชียงรำย 41 38 92.68 3 7.32 
พะเยำ 18 18 100 - - 

รวม สพม.36 59 56 100 - - 

                                                   ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 36 
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11) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 5 
  ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 4 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 

  ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 5 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรศึกษำ 

5 

  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

4 

  ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 4 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 
และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 5 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภำพ 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพ 
กำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ
และควำมต้องกำร 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ                         
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 

  ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับกำรศึกษำปฐมวัย) - 
  ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 5 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: 
NT) 

- 

  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 

     ประเด็นย่อยที่ 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษำที่ 6 - 
     ประเด็นย่อยที่ 4.2 ระดับมัธยมศึกษำที่ 3 5 
     ประเด็นย่อยที่ 4.3 ระดับมัธยมศึกษำที่ 6 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

3 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแล 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 

 

     ประเด็นย่อยที่ 4.1 - (เด็กพิกำรเรียนรวม) 1 
     ประเด็นย่อยที่ 4.2 - (เด็กด้อยโอกำส) 4 
     ประเด็นย่อยที ่4.3 - (เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ) 5 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5 

  ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นผลงำน  
ที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดหรือรำงวัลเทียบเคียง และเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ 

5 

   ประเด็นกำรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำร 5 



11 
 

ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำม เพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุม ทุกภำรกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 5 

หมำยเหตุ  ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  1. ปรับปรุง 1 คะแนน 
  2. พอใช้ 2 คะแนน 
  3. ด ี  3 คะแนน 
  4. ดีมำก 4 คะแนน 
  5. ดีเยี่ยม 5 คะแนน 
 

                                                                                          ที่มา : กลุ่มอ านวยการ สพม.36 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 12) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง
รัชกำลที ่10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.00 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน    
           ตัวชี้วัดที่ 19.1 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (เฉพำะ สพป. ไม่

ประเมิน 
 

           ตัวชี้วัดที่ 19.2 ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 4 ดีมำก 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และกำรสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่สองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3 ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

  

          ตัวช้ีวัดที่ 27.1 ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ไม่
ประเมิน 

 

          ตัวช้ีวัดที่ 27.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 4 ดีมำก 
          ตัวช้ีวัดที่ 27.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 2 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติงำนจริง (Active Learning) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.00 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 49 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
ครบตำมควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4 ดีมำก 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 

4.25 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ   
          ตัวช้ีวัดที่ 54.1 ระดับประถมศึกษำ (เฉพำะ สพป.) ไม่

ประเมิน 
 
 
 

          ตัวช้ีวัดที่ 54.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (เฉพำะ สพป.) ไม่  
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ประเมิน 
          ตัวช้ีวัดที่ 54.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน   
          ตัวช้ีวัดที่ 55.1 ระดับประถมศึกษำ (เฉพำะ สพป.) ไม่

ประเมิน 
 

          ตัวชี้วัดที่ 55.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (สพป.และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
          ตัวชี้วัดที่ 55.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะ สพม.) 2 พอใช้ 
ตัวช้ีวัดที่ 59 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด   
          ตัวช้ีวัดที่ 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพำะ สพป.) ไม่

ประเมิน 
 

          ตัวช้ีวัดที่ 59.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพป. และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 69 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 78 โรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น   
          ตัวช้ีวัดที่ 78.1 ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 (เฉพำะ สพป.) ไม่

ประเมิน 
 

          ตัวช้ีวัดที่ 78.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 (เฉพำะ สพป.) ไม่
ประเมิน 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 ดีเยี่ยม 

ที่มา : กลุ่มอ านวยการ สพม.36 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 13) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

สพม.36 ประเทศ ผลต่าง สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 
ภำษำไทย 59.17 54.42 4.75 59.28 55.14 4.14 
ภำษำอังกฤษ 30.93 29.45 1.48 35.98 33.25 2.73 
คณิตศำสตร์ 34.53 30.04 4.49 30.61 26.73 3.88 
วิทยำศำสตร์ 38.77 36.10 2.67 31.61 30.07 1.54 

เฉลี่ย 4 วิชาหลัก 40.85 37.50 3.35 39.37 36.30 3.07 

เนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2561 ไม่มีกำรจัดสอบวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 
 
 
14) ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561– 2562 

    ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

สพม.36 ประเทศ ผลต่าง สพม.36 ประเทศ ผลต่าง 
ภำษำไทย 49.76 47.31 2.45 43.48 42.21 1.27 
สังคมศึกษำฯ 36.16 35.16 1.00 36.50 35.70 0.80 
ภำษำอังกฤษ 31.77 31.41 0.36 29.28 29.20 0.08 
คณิตศำสตร์ 32.54 30.72 1.82 26.76 25.41 1.35 
วิทยำศำสตร์ 31.68 30.51 1.17 30.29 29.20 1.09 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 36.38 35.02 1.36 33.26 32.34 0.92 
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ส่วนที่  2 
กรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

************** 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”  รัฐบำลได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
(2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
(5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 (1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำร
แก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ     
เพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 (2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย 
รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่น ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่   (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ         
(3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำน
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ใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำร
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

(3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์       มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  ที่
ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกร     
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

(4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้
ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำชน สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดย
กำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำร
เตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มี
คุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำร
เข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

(5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งใน
กำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพ
ชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

(6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้อง
มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำร
ในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย        
มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรม    
มีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
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2. นโยบายรัฐบาล  
 นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) มีกำรแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภำในวันที่ 25 ก.ค.2562 ตำม
มำตรำ 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของรัฐบำล มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส ำหรับนโยบำย
ในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
 3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 4. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
 5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 
 6. กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
 7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 
 8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
 10. กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
 11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม      
 
  นโยบายเร่งด่วน 12 ด้านที่รฐับาลจะเร่งด าเนินการให้เกดิผลสัมฤทธิ์ให้เร็วท่ีสุด 
 1. กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน รัฐบำลมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภำพชีวิตของ ประชำชน 
 2. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน   
 3. มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก   
 4. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม   
 5. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน   
 6. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต   
 7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21   
 8. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
 9. กำรแก้ปัญหำยำเสพติด 
 10. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน หรือ รัฐบำลดิจิทัล  
 11. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
 12. กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำเห็นสมควร
ให้ประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดังมีสำระส ำคัญตำมที่แนบท้ำยนี้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ใช้แผน พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ       
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564  ประกำศ ณ วันที่ 
29 ธันวำคม พุทธศักรำช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกำลปัจจุบัน  
 สำระส ำคัญของกรอบรูปแบบและเค้ำโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 20 ปี ในลักษณะของกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ระยะยำวลงสู่กำรปฏิบัติในช่วงเวลำ 5 ปี 
โดยรูปแบบและเค้ำโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1 กรอบหลักกำรของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
       ส่วนที่ 2 กำรประเมินสถำนะของประเทศ 
       ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในภำพรวม 
       ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
       ส่วนที่ 5 กำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
 
 วิสัยทัศน์ 
    สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
    ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่
ประเทศก ำลังประสบอยู่ท ำให้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
    โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
ที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
    2. กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นกำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ(สศช.) ได้จัดท ำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย  
    1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
    2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
    3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
    4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
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 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 ๓.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุน
กำรวิจัยพัฒนำ กำรดัดแปลงและต่อยอดกำรพัฒนำเทคโนโลยีไปสู่ควำมเป็น อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกำร
ผสมผสำนเทคโนโลยี กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำง เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำรผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่  เกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมกับสถำบันวิจัย และ สถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งพัฒนำและยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีอยู่
ให้ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้ำวกระโดด โดยเฉพำะเร่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรวิจัยในสำขำ STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำย
ระหว่ำงสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน/ชุมชน รวมทั้งกำรปรับกลไกระบบ
วิจัยและพัฒนำ ของประเทศท้ังระบบ  
 ๓.2 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนำคนให้เหมำะสมตำมช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ กำรหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม กำรพัฒนำทักษะที่สอดคล้องกับควำม  ต้องกำรในตลำดแรงงำนและทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตำม ควำมเหมำะสม กำรเตรียมควำมพร้อมของ
ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนำคต ตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำพดีที่เน้นกำร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงสุขภำพและกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำน
สภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำพ  
 ๓.3 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ควำมส ำคัญกับกำร จัดบริกำรของรัฐที่มีคุณภำพ
ทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกำสและผู้ที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกล  กำรจัดสรรที่ดินท ำกิน สนับสนุนใน
เรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และสนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพ ผู้ด้อยโอกำส  สตรี และผู้สูงอำยุ รวมทั้งกระจำยกำร
จัดบริกำรภำครัฐให้มีควำมครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมำณและ คุณภำพ ตลอดจนสร้ำงชุมชนเข้มแข็งให้เป็น
พลังร่วมทำงสังคมเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและพร้อมรับ ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ โดยส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ของผู้ประกอบกำรระดับชุมชน กำรสนับสนุน ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิกำรและบริกำรในชุมชน 
และผลักดันกลไกกำรกระจำยที่ดินท ำกินและกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุ เป้ำหมำยส ำคัญในกำร
ยกระดับรำยได้ประชำกรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ ำสุด 
 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
    นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนและโครงกำรที่ส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     4.1 ด้านความม่ันคง 
     4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     4.5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4.6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
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     4.1 ด้านความม่ันคง     

         แนวทางหลัก 
         1) พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
        (1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำนและพระรำช 
กระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเก่ียวประวัติศำสตร์และสถำบันพระกษัตริย์ 
         (2) พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน  
          2) กำรบริหำรจัดกำร 
         (1) กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
         (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
      4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           แนวทำงหลัก: ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
           1) กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
         (1) ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ      โดยจัดท ำ  
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ   และกำรอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
         (2) พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560  
จะด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
         (3) ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำ 
ขำดแคลน บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
         (4) พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน 
           2) ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำทวิ
ภำคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
           3) ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
รองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่ 

       4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
             แนวทางหลัก 
    กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
             1) กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
             (1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้นอนุบำล 3 (เด็ก
อำยุ 3 – 5 ปี) และจัดท ำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพื่อประกันคุณภำพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
             (2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กระทรวงมหำดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                 2) กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
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             (1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเยำวชน และ
ต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ -เนตรนำรี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
             (2) รณรงค์ให้เด็ก“เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
                  3) กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
             (1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
             (2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ ภูมิศำสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
            (3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็ก
อนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
            (4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม / วิธีกำรย่อย รวมทั้งกำรรองรับ
ผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
                 4) กำรวัดและประเมินผล 
           (1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
           (2) กำรประเมินผล O – Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          (3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูป 
คณะท ำงำนออกข้อสอบ 
                5) กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    5.1) กำรสรรหำครู 
            (1) โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู (กำรผลิต 
รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ) 
            (2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
          5.2) ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ครู
อยู่ในห้องเรียน 
          5.3) กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 
            (1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและกำรได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำครูด้วยระบบ 
TPEP Online 
            (2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
  4.4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
               แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
      1) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ 
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ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง No Child Left 
Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ 
       2) เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้
สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล 
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
      3) จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียม 
ในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 
  4.5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
      1) โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
      2) กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : ต้นแบบกำร 
จัดกำร สิ่งแวดล้อม 
      3) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
  4.6  ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
      แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
      1) เรื่องกฎหมำย 
  เตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพ่ือรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
       2) กฎหมำยหลัก 
      3) กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
      4) ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      5) กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
      6) กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     7) บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              วิสัยทัศน์ 
            “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 
               พันธกิจ 
      ๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                ๓. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
                ๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
                ๕. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
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               ๖. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
                ๗. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 
 เป้าหมาย 
       ๑. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
       ๒. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
       ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัยมีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล 
น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
       ๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
หำ่งไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
       ๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
       ๖. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุ เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำอย่ ำงยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณ ภำพชี วิตที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญ ำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๗. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุลใน
กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำร
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำงใน
กำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรการและแนวด าเนินการ 
          นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือมุ่งเน้นกำร
พัฒนำผู้ เรียนทุกคน  ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง 

กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน  กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต  และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐำน  สภำพทำงภู มิศำสตร์  ด้ ำน เศรษฐกิจ  และสั งคม  ซึ่ งมี ควำมแตกต่ ำง 
ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้กำรจัด
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร  พ้ืนที่สูง 

ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร  

 เป้าประสงค์ 

 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
 ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
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 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ     
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี      
มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

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

 ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 ๖. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๗. จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
      เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
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 ๑.๒ สถานศึกษา  
       (๑) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง     
ไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
       (๒) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

 ๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่
มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
      เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 

ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
 ๒.๒ สถานศึกษา 
      (๑) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรงกำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไขหำก
ได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว 
         (๒) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
      (๓) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
      (๔) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  ได้รับค ำปรึกษำชี้แนะและ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย 

๓.  3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 

        เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
      โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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      ๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      (1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดำร 
ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตำมควำมจ ำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท 
     (๒) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง
ทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
      (๓) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับสภำพบริบท
ของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง” ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนำ กำรแสดง
นิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
      ๔.๒ สถานศึกษา 
      (๑) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมส ำหรับ
กำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร 
      (๒) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวัน 
      (3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ 
และภำษำที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เนื่องจำก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ      ในทุกมิติ
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง        ที่จะต้องด ำเนินกำรให้
สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ    ที่จัดกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำมสนใจ และควำมถนัด 
อย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะ
สื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน 
ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ภำยใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิ ต
อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

 เป้าประสงค์ 

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

ผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
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 ตัวชี้วัด 
๑. จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 
โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
     ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ๑.๑ ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
              ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง 
น ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมถนัดของผู้เรียน 

    ๑.๓ ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของวิธีและกระบวนกำรงบประมำณตั้งแต่จ ำนวนงบประมำณในกำร
สนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมวิธีกำรจัดสรร วิธีกำรด้ำนระบบบัญชี กำรเบิกจ่ำย 
และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
           ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดท ำแผนงำน โครงกำร และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจและควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จั งหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับ
นำนำชำติ 
  ๑.๕  ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้ งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. สถานศึกษา  

     ๒.๑ ด ำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ และควำมถนัด โดย
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร ๕ ขั้นตอนหรือ
บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น  สะเต็มศึกษำ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
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     ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำสุขพลำนำมัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
     ๒.๓  สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ 
     ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดของ
ผู้เรียน 
     ๒.๕ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ 
เพ่ิมเติมอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ 
     ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำม    สมรรถนะ
รำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำงในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
     ๒.๗ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนกำรพัฒนำ ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
  พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม  สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบ
กำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย  และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท  เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  มีควำมรักในสุขภำพและ
พลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยน
โฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้
ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำง
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และ    มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้าประสงค ์
 ๑. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ  

 ๒. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติได้ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ  ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ   
 ๕. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 ๖ . ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
 ๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
 2. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข     มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 5. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำมีทักษะสื่อสำรภำษำไทย  
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 โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      (๑) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำน (ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และ
สติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
      (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ ผู้ให้
ค ำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
บริบทของพ้ืนที ่
 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
   ๒.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
           ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย 

มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพ่ือใช้ในกำรเรียนรู้ 
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ น ำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
     โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ        มีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
  - เป็นไปตำมหลักสูตร  
  - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ี ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประกอบอำชีพ   
  - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
  - มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น เครื่องมือในกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ ๓     
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  (๒)  ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น 
  (๓)   ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็ม
ตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผน
ชีวิตและ วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 
  (๔) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
รำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
  (๕) จัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
  (๖) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 

  ๒.๓.๒ สถานศึกษา    
            (๑) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (๒) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent 
Study : IS) 
           (๓) ส่งเสริม สนับสนนุครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิด
ในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 
   - ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
   - ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
   - ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
   - ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
   - ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 
  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำม
ถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง 
  (๕) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
            (๖) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
            เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 

 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 
     เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้
ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge - Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                        (๑) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 
                   (๒) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
                   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย 
                   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
             3.๒ สถานศึกษา 
                   (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 
                 (๒ ) จ ัดกำร เร ียนรู ้ผ ่ำนระบบดิจ ิท ัล  (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
                  (๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
ดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องด ำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูในกำรผลิต และพัฒนำครูให้เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและ
สมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครู
รุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำกกำรวัดผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง 
       ๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
     กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู ให้ผลิตครูที่มี
จิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู วิเครำะห์ควำม
ขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ 
 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูวำงแผนวิเครำะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร 
 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับกำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู 
 (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ติดตำมและประเมินผล กำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ 
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 ๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
         กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน 
โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” 
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ำกิจกรรมในชั้นเรียน ท ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำง
แรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง(Need Assessment) เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบและครบวงจร 
 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
  (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือ
กับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน 
 (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
(Career Path) 
 (๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 (๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำท่ี ๓ สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน 
 (๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 (๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้
สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง(Active Learning) 
 (๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้
มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction) 
 (๑๐) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำ
ครูห้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) 
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 (๑๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๑๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพ
และประเภทของควำมพิกำร 
 (๑๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training 
 (๑๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ๑๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ๑) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ 
 ๒) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้น
สูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น 

    ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
ระบบดิจิทัล 

 ๔) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 
 ๕) พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ คอมพิวเตอร์ (Coding)  

 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
                ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอ
กัน ไม่ว่ำผู้ เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย สนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำเนินกำรและงบลงทุนให้
สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำร
ติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน 
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เป้าประสงค์ 

    ๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 ๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในกำร
จัดกำรศึกษำ 
 ๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ๔. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถำนศึกษำ 
 ๕. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรงำน
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๖. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพของประชำชน 
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ตัวชี้วัด 

 ๑. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
 ๒. ผู้ เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถำนศึกษำ และ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 
 ๓. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
 ๔. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ๕. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพ้ืนที่ 
 ๖. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๗. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ 
 ๘. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
       ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภำคเอกชน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่ตลอดจนกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
  (๒) จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำง
แผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
       ๑.๒ สถานศึกษา 
           (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
  (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้
ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 



38 
 

            
  (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน 
  (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ มี
คุณภำพ 
  (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกลได้เดินทำงไปเรียนอย่ำง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
        (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำน
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ๑) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๒) 
มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ๔) มำตรฐำน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำ
ตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ เป็นส ำคัญ 
       (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนำสถำนศึกษำระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอ่ืน ให้มี
คุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยเน้นสถำนศึกษำระดับต ำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียน
ขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ  
       (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ 

 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
      เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำง
เพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม  เพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์  จัดสรร
งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และงบ
ลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
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 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำม
เหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับ
สถำนภำพและพ้ืนที่ 
 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดท ำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบกำร
จัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 
 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประสำนควำมร่วมมือ
กับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ และติดตำม ก ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส 

 ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูง 
 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) แก่ผู้เรียน 
 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในกำร
จัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริ ม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำง
เหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส ำหรับครูอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน ำ ศำสตร์ของ
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลักใน
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้ำหมำย มำเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมี
วิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี  พ.ศ. 
๒๕๘๐” 
         จึงได้น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 

๑๗ เป้ำหมำยมำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และกำรจัดสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพ้ืนฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป อันจะ
น ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

เป้าประสงค์ 

 ๑. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 ๒. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง  ฉลำกสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐ 
 ๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค  สู่กำรลด
ปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 ๖. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำก ๒๒๕ เขตมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และ
สร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๙. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชนเช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำร
ลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 
 ๒. ส ถ ำน ศึ ก ษ ำมี กำรน ำขยะมำใช้ ประโยชน์ ในรู ปผลิ ตภั ณ ฑ์ และพลั งงำนเพ่ื อลดปริ มำณ ขยะ 
และมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 ๓. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้
พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๕. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์  ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprintในรูปแบบ QR CODE และ      
Paper less  
 ๖. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงส ำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 ๗. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำงThailand ๔.๐ 
 ๘. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้เป็นส ำนักงำน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จัดท ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
 ๓. จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ ำและชุมชนคำร์บอนต่ ำและพัฒนำวิทยำกรให้ ควำมรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ ำ 
 ๔. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
กำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน 
 ๕. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 ๖. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ 
ศูนย์ ๔ ภูมิภำค 
 ๗. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องกำรผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภำค 
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 ๘. จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร๒๕๕ เขต เพ่ือด ำเนินกำรต่อยอด
ขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
 ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียวและ
สถำนศึกษำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 ๑๐. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์
เบอร์ ๕ เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
 ๑๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องกำรผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  
 ๑๒. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อควำม
ปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสียลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริม กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑๖. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ   จัดค่ำยยำวชนวัยซน
ลดคำร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
 ๑๗. จัดท ำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพ
พัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนน ำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ  ประชำสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน 
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นโยบายที ่๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็น
นโยบำยที่กระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับส ำนักงำนทั้งส่วนกลำง และระดับภูมิภำค โดยปรับ
โครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำม
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ หน่วยงำนส ำนักงำนเป็นหน่วยงำน  
ที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  น ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้งระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 



44 
 

เป้าประสงค์ 
 ๑. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำร
บริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
 ๒. หน่วยงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 ๔. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน 
 ๕. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ  
 ๒. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มี
ควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครอบคลุมทุกต ำบล 
 ๓. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 ๔. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
 ๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือ
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
 ๘. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มี
ประสิทธิภำพ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา   

    เป็นมำตรกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำร บริหำรงำนบุคคล  และด้ำน
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กำรบริหำรงำนทั่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่ม สถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือ
ทุกด้ำนได้  

      โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อ ำนำจ และโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ 
     (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ 
หน้ำที่และอ ำนำจ องค์ประกอบ จ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกำรเลือกประธำนแ ละ
กรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำหรือของกลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและ
ควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของสถำนศึกษำรวมถึง
ควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
     (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนธุรกำร ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
และพัสดุ และด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิ บัติหน้ำที่กำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ 
ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำม
เป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
    (๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
และด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
    (๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบ
บูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น 
    (๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยกระดับสถำนศึกษำ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต 
    (๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำผลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     (๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำให้
สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      (๑๐) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดอบรม พัฒนำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
       (๑๑) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได ้
      (๑๒) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 
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๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนทั้งระดับส ำนักงำนส่วนกลำง  และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลัก           ธรรมำภิบำล เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน  ส่งเสริม ตรวจสอบ  ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

     โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็น
หน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
     (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
     (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
     (๔) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน(Area-based Management) 
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 
(๕) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
      (๕) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
     (๖) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำยเช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
     (๗) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
     (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนวม
รับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     (๙) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื ่อเพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรปฏิรูปกำรคลังโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว 
โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุนผู้เรียน สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถำนศึกษำโดยตรง  
 (๒) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอุดหนุน
ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  
 (๓) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กับกระทรวงมหำดไทย  
 (๔) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถำนศึกษำ โดยผ่ำนระบบธนำคำร 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยีกำรวิ เครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่  (Big 
DataTechnology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้ งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูล
งบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น มำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศ น ำ Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหำรงำนส ำนักงำน เช่น ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบ
บัญชี ระบบพัสดุ ระบบสำรบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่องโยง
กันทั้งองค์กร  

 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Cloud  Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
 (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติต่ำง ๆ 
 (๓) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ
พร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทั้งภำยในและนอกสังกัดอีก
ทั้งยังเป็นระบบกลำงส ำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับกำรท ำงำนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ 
 (๔) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเองสุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพ
บุคคลของประเทศ น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ 
 (๕) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ตลอดจนพัฒนำ ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ส ำมำรถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน 
*********** 

1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมำยถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำร
ด ำเนินกำรตำมบทบำทและภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช่น  นักเรียน ผู้ปกครอง  ประชำชน  ชุมชนใน
ท้องถิ่น บุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย (Stakeholders   Analysis)  ที่ เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
ควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์หลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ถูกต้อง ตรง
กับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท  คือ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Internal  Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในกำรรับบริกำร (Marketplace Stakeholders) ได้แก่ สถำนศึกษำ ครู 
นักเรียน  

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (External  Stakeholders)  ได้แก่ 
ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร  สมศ. กศจ.  สื่อมวลชน  รวมทั้งกลุ่มกำรเมืองที่
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  เป็นต้น 

 
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ   

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้รับบริการ 

บริการที่ให้ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1.ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal  Stakeholders)    
1.1 ผู้บริหำรทุกระดับ  
และบุคลำกรระดับ
ปฏิบัติงำนทุกคน 

1.กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและสมรรถนะ 

1.
ควำมก้ำวหน้ำ
มั่นคงในอำชีพ 
2.ขวัญก ำลังใจ 

1.ค ำสั่งแบ่งงำน 
2.กำรประชุม  อบรม  สัมมนำ 
กำรศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
3.กำรศึกษำด้วยตนเอง 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
2.1 นักเรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้

มำตรฐำนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตรให้นักเรียนเป็นคนดี   
คนเก่งและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

นักเรียนตั้งใจ
ศึกษำเล่ำเรียน    
มีระเบียบ วินัย  
เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ อดทน 

1.กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตร 
2.กำรปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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ด ำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

    
 
 

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ  (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ 

บริการที่ให้ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External  Stakeholders) 
  3.1 ผู้ปกครอง     จัดให้บุตรหลำนได้รับ

กำรศึกษำ อย่ำง
เหมำะสม เสมอภำค
และมีคุณภำพได้
มำตรฐำน 

ผู้ปกครองดูแล เอำใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
ภำคบังคับ 

1.กำรประชุมผู้ปกครอง 
2.กำรรำยงำนผล       
กำรเรียนและผลงำน
นักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3.2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตระหนัก ให้
ควำมส ำคัญและ
สนับสนุนกำรศึกษำ
รวมถึงมีจิตส ำนึกในกำร
พัฒนำท้องถิ่นตนเอง 

1.โรงเรียนเป็น
หน่วยงำนหลักในกำร
พัฒนำคนในชุมชน 
2.โรงเรียนจัดกำรศึกษำ
ดีมีคุณภำพและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1.โรงเรียน
ประชำสัมพันธ์ด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

   
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก – ภายใน 

กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นกำรวำงแผนกลยุทธ์ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เริ่มต้นด้วยกำรศึกษำสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้รู้สถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำว่ำ
เป็นอย่ำงไร ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำลักษณะเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปัจจุบันเป็นระบบเปิด (Open system) ดังนั้นผู้บริหำร
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และขจัดปัจจัยที่เป็นข้อจ ำกัดต่อกำรด ำเนินงำนอันจะน ำไปสู่ควำมล้มเหลวของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้รู้สถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำว่ำเป็น
อย่ำงไร โดยวิเครำะห์และสังเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผลกำรศึกษำศึกษำสภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะท ำให้ทรำบว่ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโอกำส 
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับ
ขั้นตอนกำรศึกษำสภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ SWOT (Strengths Weaknesses 
Opportunities and Weaknesses - Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ อุปสรรคเป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐำนที่สำมำรถวิเครำะห์ภำพรวมของสถำนกำรณ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ภำยใน (จุดแข็ง
กับจุดอ่อน) และสถำนกำรณ์ภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค)  
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       1. สภาพแวดล้อมภายนอก  
              1.1 โอกาส (Opportunities) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ืออ ำนวยหรือ
สนับสนุนให้สถำนศึกษำประสบผลส ำเร็จ 
    1.2 อุปสรรค (Threats) หมำยถึง หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็น 
ภัยคุกคำม หรือข้อจ ำกัดที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำไม่ประสบผลส ำเร็จ 
   2. สภาพแวดล้อมภายใน 
               2.1 จุดแข็ง (Strengths) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นข้อดีหรือข้อเด่นที่ท ำให้
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จ 
      2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) หมำยถึง ปัจจัยหลักของสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นข้อด้อย ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถควบคุมได้ หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ ประกอบด้วยปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีกำร
วิเครำะห์ได้หลำยด้ำน ในที่นี้ขอเสนอกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ใน 4 ด้ำน (STEP)  ดังต่อไปนี้ 
  1. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จ ำนวนประชำกร ,ระบบกำรศึกษำ, 
ค่ำนิยม, ขนบธรรมเนียมประเพณี, แนวโน้มทำงสังคม กำรคมนำคม, กำรสื่อสำร, อำชีพและปัญหำทำงสังคม 
 2.เทคโนโลยี (Technological Factors : T ) ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี , กำรผลิตเครื่องจักร ,
เทคโนโลยีสำรสนเทศ , ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
 3.เศรษฐกิจ (Economic Factors : E)  ได้แก่ รำยได้ผู้ปกครอง, กำรจ้ำงงำน,  ภำวะทำงกำรเงิน, อัตรำ
กำรว่ำงงำน,  กำรลงทุนต่ำง ๆ, กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
 4. การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ,พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำ, หลักสูตร, นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด, กฎหมำย,  ระเบียบ, กำรแทรกแซงทำง
กำรเมือง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำและสถำนศึกษำสำมำรถควบคุมปัจจัยเหล่ำนี้ได้  ในที่นี้ขอเสนอกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ใน 6 
ด้ำน (2s4m) ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงสร้างและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา (Structure Factors: s1) ได้แก่ โครงสร้ำงนโยบำย  
ระบบงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ผลผลิตและการบริการ (Products and Service Factors: s2)  ได้แก่  ประสิทธิภำพของ 
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  คุณภำพของนักเรียน 
 3. บุคลากร (Man  Factors : m1) ได้แก่  ปริมำณ และคุณภำพของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factors: m2)  ได้แก่ ควำมพอเพียง ควำมคล่องตัวในกำรเบิก
จ่ำยเงิน ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินที่เน้นผลผลิต  กำรระดมทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. วัสดุทรัพยากร (Material  Factors : m3) ได้แก่    ควำมพอเพียงและคุณภำพ 
ของวัสดุอุปกรณ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. การบริหารจัดการ (Management  Factors : m4)  ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ กำรมอบอ ำนำจ กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กำรประชำสัมพันธ์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ด้าน ประเด็นส าคัญ 
โอกาส (+)/ 
อุปสรรค(-) 

1.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  (S) 

 

1.มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ + 
 

2. มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และมีประเพณีของ 
ชำติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

+ 

3. มีสังคมที่เอ้ืออำทรต่อกัน และมีสภำพที่เป็นชนบท + 
2.ด้านเทคโนโลยี  (T) 1. ควำมก้ำวหน้ำละควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และมี

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
+ 

2.ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรบำงประเภทมีผลลบ
ต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคม 

- 

3.ด้านเศรษฐกิจ(E) 
 

1.ประชำชนเห็นควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำ ท ำให้ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงด้ำนกำรเงิน 

+ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรำยได้น้อย ว่ำงงำน และไม่สำมำรถ 
ปรับตัวให้เข้ำกับกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจท ำให้ 
ไม่สำมำรถสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

- 

4.ด้านการเมืองและ
กฎหมาย(P) 

1.รัฐมีกฎหมำยกำรศึกษำและยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งผลต่อกำรศึกษำของประชำชนชำวไทย และเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้ใช้แนวทำงนั้นสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ 

+ 
 

2.นโยบำยของรัฐด้ำนกำรศึกษำปรับเปลี่ยนตำมรัฐบำลที่เข้ำมำ
บริหำรประเทศ ส่งผลให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรได้
ล่ำช้ำและไม่ต่อเนื่อง 

- 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้าน ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง (+)/ 
จุดอ่อน(-) 

1.ด้านโครงสร้างและ
นโยบายของเขตพื้นที่

การศึกษา (s1) 

1.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ  
เนื่องมำจำกโครงสร้ำงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมชัดเจนและ
มีกำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม 

+ 

2. กำรบริหำรจัดกำรขำดควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจำก
นโยบำยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดขึ้นโดยส่วนกลำง ซึ่ง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 

- 

2.ด้านผลผลิตและการ
บริการ(s2) 

1.บุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและน ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปประพฤติ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำง เนื่องจำกเข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 

+ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพรวมนักเรียนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำต่ ำกว่ำเป้ำหมำยโดยเฉพำะกลุ่มวิชำสำระหลัก 5 กลุ่ม
วิชำสำระ เนื่องมำจำก กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำเป็นไปตำมบริบทของพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ 

- 

3.ด้านบุคลากร( m1) 
 

1. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำขำดบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ครบตำมกรอบ
อัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- 

2. บุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขำดควำมเชี่ยวชำญในกำร
ปฏิบัติงำน  

- 

4.ด้านประสิทธิภาพการเงิน
(m2) 

 

1. งบประมำณท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่
เพียงพอ และมีควำมล่ำช้ำในกำรจัดกำรจัดสรรจำกส่วนกลำง 

- 

2. งบประมำณเบิกจ่ำยเป็นไปตำมที่ก ำหนด และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

+ 

5.ด้านวัสดุทรัพยากร (m3) 1. อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมพร้อมในกำร
บริกำรครูและผู้รับบริกำรเนื่องจำกมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

+ 

2. อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังขำดพ้ืนที่บำงส่วนที่
จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรและพำหนะต่ำงๆ เช่น ลำนจอรถ 
รถยนต์รำชกำร  

- 

6.ด้านการบริหารจัดการ
(m4) 

 

1. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ เนื่องจำก 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร 
อย่ำงชัดเจนมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

+ 

2. ระบบเครือข่ำยที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกับโรงเรียนมีควำม
ล่ำช้ำและไม่เป็นปัจจุบัน เพรำะขำดบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

- 
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ส่วนที่  4 
ทิศทางการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

**************** 
วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36  เป็นองค์กรแห่งควำมทันสมัย คุณภำพก้ำวไกล  
ฉับไวด้วยบริกำร ” 

ค่านิยมขององค์กร 
 “องค์กรแห่งควำมทันสมัย มีคุณธรรม บริกำรประทับใจ ฉับไวด้วยบริกำร” 

วัฒนธรรมองค์กร : SPM 36 
           S : Systematic  การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีระบบ โดยใช้รูปแบบวงจร 
     คุณภาพ P-D-C-A   

1. ร่วมมือ ร่วมใจ คิดวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบ (Plan) 
2. ระดมสรรพก ำลังปฏิบัติภำรกิจอย่ำงสุดพลัง (Do) 
3. เสริมพลัง กระตุ้น เตือนใจข้อผิดพลำด (Check) 
4. กำรน ำข้อเสนอแนะไปเป็นแบบอย่ำงที่ดีขององค์กร(Action) 

 P : Participation การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักควำมโปร่งใส 
4. หลักกำรมีส่วนร่วม 
5. หลักควำมรับผิดชอบ 
6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

 M : 4M   การบริหารจัดการโดยมีปัจจัยพ้ืนฐานหลัก 4 ประการ 
1. บุลำกร (Man) 
2. งบประมำณ (Money) 
3. ทรัพยำกรอ ำนวยควำมสะดวก (Materials) 
4. กำรบริหำรจัดกำร (Management) 

 3   การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 3 องค์คณะ 
     1. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     2. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3. คณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
        จังหวัด 
            6   การบริหารงานโดยใช้เครือข่ายสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต 
    1.  สหวิทยำเขตริมกก 
    2.  สหวิทยำเขตเบญจมิตร 
    3.  สหวิทยำเขตสุดถิ่นไทย 
    4.  สหวิทยำเขตอิงโขง 
    5.  สหวิทยำเขตภูกำมยำว 
    6.  สหวิทยำเขตภูลังกำ      
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 เป้าประสงค์หลัก   
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มี
คุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมี วัฒนธรรมกำรท ำงำน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของพ้ืนที่  
 7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
 ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 – 2565 ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 เชียงรำย เมืองแห่งคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสู่สำกล บนพื้นฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ มวลประชำอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ 
 2. จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพของบุคคล 
 3. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนภำษำ 
 4. จัดกำรศึกษำอำชีพ มีสมำรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรำยและกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. จัดกำรศึกษำภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 8. สร้ำงผลวิจัยที่มีคุณค่ำ สนับสนุนกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบและส่งเสริมกำรต่อยอดงำนวิจัยสู่สังคมและเชิง
พำณิชย์ 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1. ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละประเภทสถำนศึกษำ สำมำรถศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพตำมควำมต้องกำร 
 2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภำพของบุคคล 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำย เต็มศักยภำพของบุคคล 
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 4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสรรถนะ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เขตพัฒนำเศรษฐกิจเชียงรำย 
และตรงกับควำมต้องกำรกลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
 5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพรีล้ำนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิตในสังคม 
 7. สถำบันครอบครัว มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 8. ภำคเีครือข่ำย ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 9. หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และน ำผลงำนวิจัยไปยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของคนในสังคมและน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุก
รูปแบบ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำสถำนศึกษำทุกพ้ืนที่ให้มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ที่สอดคล้องกับศักยภำพผู้เรียน 
  1.2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
  1.3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยพิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำร ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำอำเซียน 
 2.3 พัฒนำแบบจ ำลองกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกำรแสวงควำมด้วยด้วย
ตนเอง 
 2.4 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงรำย 
 2.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต คุณภำพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี
ล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชัพและการมีงานท า 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดหลักสูตรอำชัพควบคู่กับวิชำสำมัญ 
 3.2 สนับสนุนให้สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดยควำมร่วมมือจำกสถำบัน
อำชีวศึกษำและสถำนประกอบกำร 
 3.3 พัฒนำผู้เรียนพิกำรด้ำนทักษะอำชีพให้เต็มศักยภำพ 
 3.4 พัฒนำคุณภำพแรงงำนให้มีคุณภำพและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง 
 3.5 พัฒนำองค์ควำมรู้และยกระดับกำรศึกษำอำชีพของบุคลำกร 
 3.6 พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำรในกำรใช้ให้ผสมผสำน มุ่งเน้นเพ่ือ
แก้ปัญหำแรงงำนและทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.7 สนับสนุน ค้นว้ำวิจัย เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรแข่งขัน พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำและลดต้นทุนเพ่ือกำรแข่งขัน
ตลำดในกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอำเซียน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริม พัฒนำองค์ควำมรู้ของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรใช้สื่อกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำครู 
 4.3 ส่งเสริมครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำกระบวนกำรวิจัยมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ และมีผลงำนทำงวิชำกำร และผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 4.4 พัฒนำครูให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ให้มีควำมรู้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 5.2 ประสำนส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภำคีเครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งกำรอมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้ำนนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย 
 กลยุทธ์ 
 7.1 สถำนศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่พิเศษ มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 8.1 วิจัยและพัฒนำครู หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 8.2 วิจัยและพัฒนำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำชุมชนและควำมต้องกำรของประเทศ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำและกำรแข่งขันได้ 
 8.3 พัฒนำกลไกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 8.4 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ 
 8.5 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 8.6 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
 8.7 เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 8.8 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพและกำร
สำธำรณสุขให้กับประชำชน 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
 วิสัยทัศน์ 
  “คนพะเยำได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขตำมวิถีล้ำนนำ 
ในโลกศตวรรษท่ี 21” 
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 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ                 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
  เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  2. ร้อยละของผู้เรยีนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่งคง 
  2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วยวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริมและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีจิตส ำนึกควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะควำมคิดทัศนคติควำมเชื่อค่ำนิยมและพฤติกรรมที่
เหมำะสมรู้เท่ำทันกำรเปลีย่นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงสันติและสงบสุข 
  2. ก ำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ควำมประเทศรองรับพลวัตของโลกและกำรแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
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  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทั้งใน
ระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. ประชำกรทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  5. ผู้เรยีนมีควำมรู้ทักษะทัศนคติและควำมตระหนักในเรื่องควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและเติบโต ใน
สังคม 
  6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถปรับตัวในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว
และรุนแรงได้ 
  7. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคงของสังคมและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่งคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตำม
แนวตะเข็บชำยแดน) และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำย
ขอบ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร ์3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพคนทกุช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
  กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วยวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
  4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสรำ้งจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน ำแนวคิดตำม         
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในชีวิต 
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  5.2 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับ
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  6.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 5 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) 
*************** 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ระยะ 3 ป ี
 การก าหนดโครงการ/กิจกรรมระยะ 3 ปี ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกำรก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรม และประมำณกำรงบประมำณโครงกำร ที่ด ำเนินกำรในระยะ 3 ปี ที่จะมำตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ 
โครงกำรในระดับนี้คือโครงกำรที่เชื่อมโยงกับงบประมำณต่ำง ๆ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้จัดท ำเป็นปกติอยู่
แล้ว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องกำรสร้ำงโครงกำรในกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในช่วงระยะเวลำที่
ก ำหนด เพ่ือตอบสนองเป้ำประสงค์  พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และค่ำเป้ำหมำย  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำโรงเรียนในระยะ 3 ปี  
 

ขอบข่ายของการก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 - ควำมหมำยของโครงกำร 

- วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร 
 - กระบวนกำรก ำหนดโครงกำร 
 ความหมายของโครงการ หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรม อันมีกำรเจำะลึกลงไปในบำงเรื่อง มีกำร
ด ำเนินงำนในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง หรือมีกำรก ำหนดระยะเวลำนั่นเอง นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนด งบประมำณ , 
ทรัพยำกรกำรที่ต้องใช้ รวมทั้งมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเฉพำะเจำะจงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยตรง 
และน ำไปสู่กำรตอบสนองกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์เมื่อริเริ่มท ำโครงกำร จ ำเป็นต้องท ำให้บรรลุ
ถึงเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดเอำไว้ มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงงำนบรรลุถึง
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ โครงกำรทุกโครงกำรจ ำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเป็น
เครื่องชี้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อควำมที่แสดงถึงควำมต้องกำรที่จะกระท ำ
สิ่งต่ำงๆ ภำยในโครงกำรให้ปรำกฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อควำมท่ีใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ 
สำมำรถวัดและประเมินผลได้ โครงกำรแต่ละโครงกำรสำมำรถมีวัตถุประสงค์ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ ลักษณะของ
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนำดของโครงกำร เช่น ถ้ำเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่
กว้ำงเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ท่ัวไป หำกเป็นโครงกำรขนำดเล็ก สำมำรถลงปฏิบัติกำรในพื้นที่เป้ำหมำยหรือ
ปฏิบัติงำนในลักษณะที่แคบเฉพำะเรื่องเฉพำะอย่ำง วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะเฉพำะ หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่ำ
วัตถุประสงค์เฉพำะถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรเขียนวัตถุประสงค์ในโครงกำรแต่ละระดับ แต่ละขนำดจะต้องมีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกันวัตถุประสงค์ของโครงกำรย่อย จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรขนำดใหญ่ 

 กระบวนการก าหนดโครงการ   
 1. กำรก ำหนดหรือกำรเลือกโครงกำร ต้องส ำรวจควำมพร้อมและควำมเป็นไปได้ประกอบกำรพิจำรณำกำร
ตัดสินใจเลือกหัวข้อจัดท ำโครงกำร โดยอำจก ำหนดโครงกำรไว้มำกกว่ำ 1 โครงกำร แล้วท ำกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลที่
เคยด ำเนินกำรและมีปัญหำหรือควำมต้องกำรที่จะแก้ปัญหำแล้วเลือกจัดท ำโครงกำรนั้นๆ เพื่อแก้ปัญหำหรือควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำ 
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 2. เมื่อเลือกหัวข้อโครงกำรแล้ว จัดท ำเอกสำรโครงกำรพร้อมก ำหนดแผนด ำเนินงำนในกำรเขียนโครงกำร ซึ่ง
มีองค์ประกอบ ดังนี้  
     1. ชื่อโครงกำร 
     2. หลักกำรและเหตุผล  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
     3. วัตถุประสงค์ 
     4. เป้ำหมำย 
     5. วิธีด ำเนินงำน 
     6. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน 
     7. ค่ำใช้จ่ำย/งบประมำณ 
     8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     9. กำรติดตำมและประเมินผล 
    10. ปัญหำหรืออุปสรรคที่คำดว่ำอำจเกิดข้ึน 
    11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    12. ผู้อนุมัติโครงกำร 
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แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

กลยุทธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธร์ะดับโครงการ โครงการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 
(2563-
2565) 

2563 2564 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

1.1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ประชำกรในวัย
เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รบั
กำรศึกษำท่ีเหมำะสมและมีคณุภำพ 

1. กำรพัฒนำคณุภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรยีนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
36  ด้วยกำรนิเทศอย่ำงเป็น
ระบบ 
  1.1 พัฒนำศักยภำพ และ
สมรรถนะของผู้นิเทศ ดำ้น
กำรนิเทศกำรศึกษำ 
  1.2 นิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
สังกัดตำมนโยบำยและ
จุดเน้นของ สพฐ 
   1.3 นิเทศ ติดตำมกำร
พัฒนำหลักสตูรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดย
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.4 พัฒนำระบบนิเทศ
ภำยในของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม 
และ

ประเมิน 
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

1,800,000 500,000 600,000 งบ สพฐ. 

กลยุทธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธร์ะดับโครงการ โครงการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. แหล่ง
งบประมาณ 

  

รวม 
(2563-
2565) 

2563 2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ประชำกรในวัย
เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รบั
กำรศึกษำท่ีเหมำะสมและมีคณุภำพ 

2. พัฒนำหลักสูตรกำ้วสู่
มัธยมศึกษำยุคใหม่ 4.0 
  2.1 ทักษะกำรจดักำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.2  จัดระบบกลไกกำร
ทดสอบกำรวัดและ
ประเมินผล 
  2.3  พัฒนำสื่อ และ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ทีม่ี
คุณภำพมำตรฐำน 
  2.4 กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ของ
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม 
และ

ประเมิน 
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

3,900,000 
 

1,000,000 
 

1,200,000 
 

งบ สพฐ. 

กลยุทธร์ะดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. แหล่ง
งบประมาณ 

รวม 
(2563-
2565) 

2563 2564  

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
ผู้เรยีนอย่ำงมีคณุภำพด้วยกำรปรบั
หลักสตูร กำรวดัและประเมินผลที่
เหมำะสม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนสิัยรัก
กำรอ่ำน 
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรเข้ำ
ร่วมงำนศิลปหตัถกรรม
นักเรียน 
  1.1 ประชุมกำรจดักำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภำคเหนือ 
  1.2 เข้ำร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
ภำคเหนือ และตดิตำม
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขัน 
  1.3 จัดกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  1.4 ประเมินผลกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

กลุ่ม
สง่เสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

1,400,000 400,000  500,000  งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้สำมำรถจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงมีคณุภำพ
ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
2. พัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลให้
มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำหนด กำร
ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง  กำรสรรหำ  
กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรประเมิน และกำร
พัฒนำ  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนำและคัดเลือกครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศแบบมือ
อำชีพ 
  1.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 36 
(SPM36 Awards)  
  1.2 คัดเลือกผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์เข้ำรับรำงวัล OBEC 
Awards 
2. พัฒนำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพม.
36 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และศตวรรษท่ี 21 
  2.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรช้ำ
รำชกำรครดู้ำนบรหิำรงำน
บุคคลในสถำนศึกษำ 
  2.2  อบรมแนวทำง
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีและเลื่อน
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ 
และเชี่ยวชำญ 
  2.3  พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้อ ำนวยกำร     
 
 
 
 
 
 
 
      สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
พัฒนำครู

และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
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    2.4  พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 
   2.5 พัฒนำข้ำรำชกำรครู 
ต ำแหน่งครผูู้ช่วย ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36   
   2.6  อบรมเชิงปฏิบตัิกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง กำร
เลื่อนเงินเดือน 
   2.7  อบรมเชิงปฏิบตัิกำร
ให้ควำมรู้ทำงวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
  2.8  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อหำแนวทำงกำรประเมิน
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีและเลื่อน
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ 
และเชี่ยวชำญ 
  2.9 พัฒนำบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
(Organization 
Development) 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัด
การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมประชำกรวยัเรยีนทุกคนให้
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค 
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัด
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อย
โอกำส  ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว 
เด็กไทยทีไ่ม่มเีลขประจ ำตัวประชำชน  
 
 
 
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคณุภำพ
ชีวิต ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรสร้ำง
จิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติใน
กำรด ำเนินชีวิต 
2. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสรำ้งเสริมคณุภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสู่
สถำนศึกษำเพื่อกำรเรียนรู ้
  1.1 โรงเรียนคณุธรรม 
  1.2 โรงเรียนสุจรติ 
  1.3 ส่งเสรมิกิจกรรมงำน
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
  1.4 ส่งเสรมิกำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียน 
  1.5 ค่ำยสภำนักเรียน 
“แกนน ำหยุดยั้งปัญหำ ด้วย
พลังเด็กและเยำวชน 
   1.6 หน่ึงใจ ติวให้น้อง 
 
1. โครงกำรต่อยอดขยำยผล
พัฒนำศูนย์ กำรเรยีนรูล้ดใช้
พลังงำนกำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำเพื่อขยำยผล
ควำมรู้ด้ำนกำรจดักำรขยะ 
ลดใช้พลังงำนและกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่กำร
ปฏิบัติในสถำนศึกษำและ
ชุมชน 
2. โครงกำรนวัตกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 
 
กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

7,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800,000 

2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

2,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำระบบกำรวำงแผน 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบตัิ กำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 
2. สรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมกำร
บริหำรจดักำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยใช้
พื้นที่เป็นฐำน (Area-base 
Management), รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอ ำนำจ 
3. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมพัฒนำคณุภำพ
ผู้เรยีน ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน  สังคม และสำธำรณชน ใหม้ี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับ
ดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบใน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

1. พัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนโยบำยและแผน 
  1.1 จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี
   1.2 จัดท ำข้อมลู
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
 
2. พัฒนำงำนกำรเงิน กำร
บัญชี และกำรพสัด ุ
  2.1 อบรมเจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงิน บัญชี พัสดุ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
  2.2  อบรมบุคลำกรผู้จะ
เกษียณอำยรุำชกำร 
 
3. เสริมสร้ำงศักยภำพกำร
บริหำรจดักำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 
   3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   3.2  กำรบริกำรทำง
วิชำกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหำร 
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพย ์
 
 

กลุ่ม
อ ำนวย 
กำร 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
7,000,000 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 

งบ สพฐ. 



68 
 

  3.3  พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 
 3.4  ประชุมทีมบริหำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
  3.5 พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ
และลูกจ้ำงช่ัวครำว 
(พนักงำนขับรถ) ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
  3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 
  3.7 ประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 
   3.8 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรทั้งระบบ 
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  4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรตรวจสอบภำยในของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36 
  4.1 ติดตำมตรวจสอบกำร
บริหำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
  4.2 เพิ่มประสิทธิภำพ
เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำ 
  4.3 ส่งเสรมิสนับสนุน
ศักยภำพผูต้รวจสอบภำยใน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

1,500,000 
 

300,000 
 

400,000 
 

งบ สพฐ. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,600,000 8,600,000 11,500,000 14,500,000 
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
ประธำนเครือข่ำยส่งเสรมิประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดเชียงรำย/พะเยำ 
ประธำนสหวิทยำเขต 
ประธำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรูจ้ังหวัดเชียงรำย/พะเยำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศูนย์ หน่วย 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบโครงกำร 
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรยีน 
 
ผู้จัดท า 
1. นำงสำวอรญัญำ  แยงเจริญ  ผู้อ ำนวยกลุม่นโยบำยและแผน 
2. นำงนิยดำ  พรหมเทพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำยวริทธิ์พล  บุญวงค ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
4. นำยจรีเดช   นันตำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏบิัติกำร 
5. นำยวรวิทย ์  ขำวฟอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏบิัติกำร 
5. นำงศศิวิมล  วิกุล  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
6. นำยพิเชษฐ์พงศ์    มำทะ  เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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     ภำคผนวก 
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