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2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
2.4 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.6 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการดําเนินงานไว้ ดังน้ี 
 วิสัยทัศน ์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 เป้าหมาย 

1. ประเทศมีความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศนูย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ประเทศมีความมั่งคั่ง  



      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น  
 
      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขนัสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
 3. ประเทศมีความย่ังยืน                 
                3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในด้านต่างๆ 
ดังนี ้
               ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรกัษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความรว่มมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ



มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
         

        ยุทธศาสตร์ที ่2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสรมิสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืน และส่งเสริม 
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 
  4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
  6. การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  4. การเสริมสรา้งให้คนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 



  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 

2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมสี่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจดัทําแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุง่หมาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด ดังน้ี 
วิสัยทัศน ์
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคลอ้ง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทกุคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู ้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 



 3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของ
กําลังแรงงาน (productivity) ให้มทีักษะ และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน    และ
การพัฒนาประเทศ พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคณุลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคณุธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกกําลังมุ่งสูก่ารพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศเทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 
ลดลง 
 
 
 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวช้ีวัดที่
สําคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทกุคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุม่เป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉล่ีย ผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มคา่และ



บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมกีลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวช้ีวัดที่สําคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังน้ี 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
มีเป้าหมาย ดังน้ี 
  2.1 กําลังคนมทีักษะที่สําคญัจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังน้ี 
  3.1 ผู้เรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลกัษณะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 



และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมปีระสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังน้ี 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังน้ี 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคค์วามรู้และนวัตกรรมด้านการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังน้ี 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลอ่งตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสทิธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที ่
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกําลงัใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 ตัวชี้วัดตามเปา้หมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีท่ี 

1 - 5 
ปีท่ี 

6 - 10 
ปีท่ี 

11 - 15 
ปีท่ี 

16 - 20 

การเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 



1) สัดส่วนนักเรยีนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อาย ุ3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทกุคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทกุคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
(15 –17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ  
15 – 17 ปี เพิม่ขึ้น 

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจํานวน 
ปีการศึกษาเฉลีย่เพิ่มขึ้น 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) ร้อยละของแรงงานทีข่อเทียบโอนความรู้ และ 
ประสบการณ  ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิม่ขึ้น 

0 20 25 30 40 

7) ร้อยละของผู้เรียนพกิารได้รบัการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาทีเ่หมาะสม 

100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ (พิพธิภัณฑ์ สวนสัตว์
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดบรกิารทางการศึกษาและ มกีารจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแหง่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมี
คุณภาพ 

N/A  98 100 100 100 

ความเท่าเทยีมทางการศกึษา (Equity) 
1) 1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรยีน ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ และพื้นที่
ลดลง 

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดตามเปา้หมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนทีม่ีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษไดร้ับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ เพิ่มขึ้น (จําแนกตาม

N/A 20 30 50 65 



กลุ่มประเภทของ ความจําเป็นพิเศษ) 
 
3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทุกคนไดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี 
 

N/A 100 100 100 100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) ร้อยละของเด็กแรกเกดิ – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวยัเพิ่มขึ้น 
 

72.7 85 90 90 90 

2) ร้อยละของนกัเรยีนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนรอ้ยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น 
 

น้อยกว่า 50 50 55 60 65 

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ของ
นักเรยีนระหว่างพื้นที/่ภาคการศึกษา
ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ลดลง 
 

น้อยกว่า 10  น้อยกว่า 5  น้อยกว่า 2 0 0 

4) คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for 
International Student 
/Assessment หรือ PISA) ของ
นักเรยีน อายุ 15 ปี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

421/ 409/ 
415   

500 510 520 530 
 

 
 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที่ 
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที่ 
11 - 15 

ปีที่ 
16 - 20 



5) ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ เฉล่ียของผู้สําเรจ็
การศึกษาในแตล่ะระดับ เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถ ทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ ระดับมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/B1/B2+ B1/B1+/C1 B2/B2/C1+ 
 

6) ร้อยละการอา่นของคนไทย (อายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 

77.7 85 90 95 100 

7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึ
ความตระหนักในความสําคัญของการ
ดํารงชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
7.1 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
7.2 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ใช้
กระบวนการเรยีนรู้ เพือ่สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
7.3 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม  ตามโครงการน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพยีงสู่การปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นน 

 
 
 
 
 
 

N/A  
 
 
 

N/A  
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

40  
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

100 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
สมรรถนะเป็นทีพ่อใจของ สถาน
ประกอบการเพิม่      

60 75 85 95 100 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึน้ 

70 80 90 100 100 



 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

10) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้/ นวตักรรมที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศเพิ่มขึ้น 

N/A 500 700 900 1,200 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ไดร้ับ 
การตพีิมพ์ในระดับ นานาชาติเพิ่มขึ้น 

N/A 10 20 30 40 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีาร
จัด การเรยีนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) เพิม่ขึ้น 

N/A 30 60 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

N/A มี มี มี ม ี

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

N/A มี มี มี ม ี

3) มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและ ความต้องการจําเปน็ของ
สถานศึกษา 

N/A มี มี มี ม ี

4) จํานวนฐานขอ้มูลรายบุคคลด้าน
การศึกษา ของประเทศทีเ่ป็นปจัจุบัน 
สามารถเช่ือมโยง และใช้ข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 

N/A มี มี มี ม ี

6) มีระบบเคร  ือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาทีท่ันสมัยสนองตอบ

N/A มี มี มี ม ี



ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

7) มีกลไกส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
สนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการจดั
การศึกษา 

N/A มี มี มี ม ี

8) มีการปรับระบบการจดัสรรเงิน
ไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตวัผู้เรียน 

ไม่มี มี มี มี ม ี

9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกีไยวกับ ความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบของ สถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A มี มี มี ม ี

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง 

30 20 10 0 0 

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น 
(Agenda) สูงขึน้ เมื่อเทยีบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function) 

30 : 70  40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับรัฐ 

20 : 80  25 : 75 30 : 70 40 : 60 50 : 50 

13) อัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพั้นฐาน
ลดลง 

0.12  0.10 0.08 0 0 

14) ร้อยละของสถานศึกษาทีปลอด
ยาเสพติดเพิ่มขึน้ 

80 90 95 98 100 

15) ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกระดับและประเภท
การศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชพี และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

N/A 100 100 100 100 

16) จํานวนหน่วยงาน องค์กร 60 300 400 500 600 



ภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัด 
การศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึน้ 
การตอบโจทยบ์ริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านการศึกษาดขีึน้ 
(IMD) 

52  48 44 40 36 

 
 
 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที ่
1 - 5 

ปีที ่
6 - 10 

ปีที ่
11 - 15 

ปีที ่
16 - 20 

2) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีต่ิด
อันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพิ่มขึ้น 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษา 
เพิ่มขึ้น (IMD) 

47  45 43 41 39 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น 

5  30 60 90 95 

5) จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาทววิุฒิ (Dual Degree) 
ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2 5 10 15 20 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรยีนในระบบ
ทวิภาคี/สหกจิศึกษาในสถาน
ประกอบการทีม่ีมาตรฐาน เพิม่ขึ้น 

N/A  30 50 65 80 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทยีบกับ ผู้เรียนสามัญศึกษา 

40 : 60  45 : 55 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
เมื่อเทยีบกับผู้เรียน สังคมศาสตร ์

25 : 75  30 : 70 35 : 65 40 : 60 50 : 50 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 
– 59 ปี) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

56.25  60 65 70 100 

10) อัตราการได้งานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน

     



ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 
11) อัตราการได้งานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ป ี
เพ่ิมข้ึน 

     

12) มีฐานข้อมูลความต้องการกําลังคน 
(Demand) จําแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

     

   
 
 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่บิสอง พ.ศ. 2560-2564 
หลักการพฒันาประเทศท่ีสาํคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลีย่นสําคญัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ 12 
  การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น  
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมคี่านิยมตามบรรทดัฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและมีจิตสํานึกทีดี่ต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะทีจ่าํเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพร้อมของกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให ้
ความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคณุภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผูท้ีด้่อยโอกาสและผู้ที่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทํากินสนับสนุนในเรือ่ง การสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิม
ผลิตภาพผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุรวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐใหม้ีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง คุณภาพคนไทยทุกกลุม่วัยยังมีปัญหา คณุภาพการศึกษา และการเรยีนรู้ของคนไทยยังอยู่
ในระดับค่อนข้างตํ่า นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ๎ 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนเทยเป็นคนที่สมบูรณ ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  



มีจิตสาธารณะ และมคีวามสขุ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน 
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างตํ่า การพัฒนาความรู้และ ทักษะ 
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะ
ต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 

เพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรบัเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และ 
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคน 
ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ให้มีการจัดทรพัยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม 
ตัวช้ีวัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด 2.2 คะแนน IQ เฉลีย่ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มคีะแนน EQ ไม่ตํ่าากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี 
  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 



ตัวช้ีวัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 500 
ตัวช้ีวัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวช้ีวัด  
 

แนวทางการพฒันา 
         ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจําวัน และให้พ่อแม ่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ ดําเนินชีวิต 
 - ส่งเสริมใหม้กิีจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จติสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด 
จากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทกัษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ 
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ 
พัฒนาทักษะสาํคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์  
ทักษะการวางแผนและการจดัระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ ความเป็นมืออาชีพ สนับสนุน 
 

การผลิตสื่อสรา้งสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว 
ศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การ
พัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มพัีฒนาการอย่างรอบด้าน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์มี
ทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ 
การอ่าน การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจํานวนผู้เรียนตํ่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน
ให้มีการจัดทรพัยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจําเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้าง
ประชากรที่มีสดัส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่น้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนํา และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผูม้ีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะ



ทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเน่ือง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ  
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 - ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลียงให้ ร่วมวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเ้รียน 
 - ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผูเ้ช่ียวชาญ 
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่ 
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทําและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
 - จัดทําสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สือ่สารเคลื่อนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทางภาษีจูงใจให ้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 

2.4 แนวนโยบายด้านการศกึษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายกรัฐมนตรแีถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก่ียวกับราางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เสนอต่อสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติในวันน้ี/ ได้จัดทําขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ “มัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ตามร่างกรอบ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยคํานึงถึงความต่อเน่ือง฿นการบริหารราชการแผ่นดิน  
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง และยังคงยึดหลักการสําคญัสองประการ คือ 
  ประการที่หนึง่  น้อมนํา “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบวงเงิน 
งบประมาณที่สมเหตุสมผล มีภูมิคุมิกันที่ดีพอประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมติิ ทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  ประการที่สอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558–2564) 
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
  1. ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างต่อเนื่อง  โดยจําแนกงบประมาณเป็น  
6 กลุ่ม เพ่ือแสดงถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุม่ให้ชัดเจนย่ิงขึ้นประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กลุม่งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน ( Function) 
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ (Area) และกลุ่มงบประมาณ 



รายจ่ายบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  
  2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์ที่สอดคล้องตามร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมติิ 
ยุทธศาสตร์ และมิติกระทรวง/หน่วยงาน บูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในมิติพ้ืนที่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย 
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ 
  3. เพิ่มประสทิธิภาพการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงนิ โดยให้ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่มีเงินรายได้และเงินสะสมคงเหลือ    ได้พิจารณานําเงินดังกล่าวมาใช้ดําเนิน
ภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สงูสุดควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ  ปรับลด   หรือยกเลิกการ
ดําเนินภารกิจที่มีความสําคญัในระดับตํ่า หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
หรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไปจัดทําภารกิจที่มี
ความสําคัญเรง่ด่วน  มีความคุ้มค่าและมีความพร้อมในการดําเนินงานโดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1:ด้านความม่ันคง 
  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ป้องกัน  
ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงรักษา 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง SME และ Micro 
SME พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพ 
และมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนา 
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าํ และสร้าง 
การเติบโตจากภายใน 
  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สร้างความ 
เสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายุ ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งเสริมสรา้งสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวิีตที่เปน็มิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  เพ่ือจัดการปัญหาที่ดินทํากิน นําที่ดินบุกรุกมาจัดสรรให้กับประชาชน บริหารจัดการขยะและ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ขยะล้นเมือง การแยกขยะ  
ใช้พลังงานทดแทน ดูทั้งระบบขยายท่อระบายนํ้า ขยายเมืองง่ายกว่าย้ายเมือง บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
ยุติธรรม อํานวยความสะดวกทางธุรกิจ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ส่งเสริม 
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเนน้เชงินโยบายรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
 1. น้อมนําแนวพระราชดําร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร - 
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 
 

 2. การดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมคีวามมั่นคง มัง่คั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ 
ดําเนินการ 6 ด้าน คือ  
       2.1 ความมั่นคง  
  2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  



  2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. จุดเนน้การดําเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 ดําเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  3.4 ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม  
 4. จุดเนน้สาํคญั นโยบาย แนวทางหลักการดําเนนิงานและโครงการส าคญัของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.1 ด้านความม่ันคง  
  แนวทางหลัก  
  4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
   - การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก น้อมนําพระราชปณิธานและ 
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ 
 

   - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท ์เช่น กิจกรรม  
เพ่ือนช่วยเพ่ือน  
  4.1.2 การบริหารจัดการ 
   - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนทีช่ายขอบ/ชายแดน  
   - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 

 4.2 ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสตูร สื่อ และครดู้านภาษา  
   - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา  
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรม 
 

โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสือ่ต่างๆ ที่หลากหลาย  
   - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการเป็นกลุ่มเล็ก  
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  



   - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน  
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลกัสูตรพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน  
  4.2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ 
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหน่ึงโดยใช้สถานการณ์จรงิจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน  
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
  4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  10 อุตสาหกรรมใหม ่ 
 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   แนวทางหลัก  
  4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
   - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
    1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทาํมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศกึษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่  
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
    2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   - การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ในเด็ก เยาวชน  
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง 
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
   - การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมคีวามยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
    3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน  
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning 
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทัๅง 
การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 



 

   - การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใหส้ถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูปคณะทํางาน 
ออกข้อสอบ  
  4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
   - การสรรหาครู  
   1) โครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลติ 
รูปแบบการสรรหาการบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
   2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
   - ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู 
อยู่ในห้องเรียน  
   - การพัฒนาครู การอบรมครู  
   1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครู 
ด้วยระบบ TPEP Online 
   2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
การศึกษา  
  4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา  
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 

   4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง  No 
Child Left Behind คือ จัดทําข้อมูลเพ่ือสง่ต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน  
ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
   4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
   4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่า



เทียม ในการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
  4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน  
 
   4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช้
ประโยชน์  
   4.5.2 การสร้างจิตสํานึกการพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดําริ : ต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
   4.5.3 หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
  4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
   4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา  
   4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   4.6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
   4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ใหส้ํานักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
  5. การขับเคลือ่น กํากับและการติดตามการนําจุดเนน้เชงินโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  
 

2.6 นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กํา 
หนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ.256–2564 นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
ของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย   วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน ์
      “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคณุภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นไทย” 
 

พันธกิจ 



 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคณุภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีคุณธรรมจริยธรรมมคีุณลักษณะอันพึงประสงค  ์2 ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนําระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่นร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
 
 

เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทาํงานที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิ 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบรหิารการศึกษาพิเศษแลละสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทาํงานแบบบูรณาการมีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บริหารปบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ  
ความรับผิดชอบสู่ส ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
1.มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ  
คุณภาพ 
2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพ่ือสามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)  
ซืไอสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 

 
  6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



ยุทธศาสตร ์
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังน้ี 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
  1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 
  2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติใน 
สถานศึกษา 
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1. เสริมสรา้งความม่ันคงของสถาบันหลกั และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 
  1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท ์สันติวิธี ต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศําสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝงัผูเ้รยีนด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์
 แนวทาง 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 



  2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษใหเ้หมาะสมตามบริบทของพืน้ที่ 
 แนวทาง 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  
เขตพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  5. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสตูร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

  7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวาร้อยละ 50 มากกวาปีการศึกษาที่ผา่นมา 
  13. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 

 1. เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรบัหลักสตูร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
 

 แนวทาง 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
นําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ ำเป็น  
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 



  2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ 
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
                  3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําเปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 

 2. พัฒนาคณุภาพกระบวนการเรียนรู ้
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มคีวามพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สงูขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน 
การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

  2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทกัษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มคีวามต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 แนวทาง 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
  3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนบัสนนุการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 



 แนวทาง 
  4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 14. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
 15. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่ม ี
ประสิทธิภาพ 
 1. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ 
เช่ือมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวทาง 
  2.1 พัฒนาระบบการรบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการกําหนด การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา  
 

การสร้างแรงจูงใจให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษามีขวัญและก ำลังใจในการทํางาน 
นโยบายที๋ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
  17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ิมขึ้น 
 1. เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 



  1.2 สร้างความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 แนวทาง 
  2.1 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส  
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กเทยที่ไมม่ีเลขประจําตัวประชาชน  
พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ทุรกันดาร เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance  learning   information 
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชวิีต 
 แนวทาง 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จรยิธรรมและน้อม 
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด ำเนินชีวิต 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มใน 
การจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับกํารศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกินร้อยละ 0.1 
  20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให ้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
  1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม 
 แนวทาง 
  2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 
 

  2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด และสาํนักงานศึกษาธิการภาค  
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสทิธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 แนวทาง 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจสร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลอืกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
 

1. วิสัยทัศน ์
“มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

2. พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล 
 2. ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

3. ค่านิยม 
 “คนสําราญ งานสําเร็จ” 
 

4. เป้าประสงค์ 
 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่สากล 
                 2. ผู้เรียนทกุคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
                 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
                 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

5. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม อย่างมี
คุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

6. จุดเน้น/แนวทางการดาํเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 
๑.๑ น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและบรมราโชบายด้านการศึกษา 
      มาใช้ในกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับช้ันเรียน 
๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
      อย่างย่ังยืน 
๑.๔ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๕ เสรมิสร้างและปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใต้ช่ือ โรงเรียนสุจริต/ 
      เขตสุจริต 
๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเก่ียวกับ 
      สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
      และความเป็นพลเมือง 
๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะ 
      อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๑.๘ เสรมิสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคณุภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถใน 
           การแข่งขัน 
 จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 

๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจ และนําหลักสตูรระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจําเป็น และ 
      ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 



๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
      และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามบริบท 
      ของแต่ละสถานศึกษา 
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคณุภาพและมาตรฐาน  
      ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๒.๖ พัฒนาการผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
      และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
๒.๗ ยกระดับให้ผู้เรียนตามช่วงวัย มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  
      อย่างต่อเน่ือง 
๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 
 
๒.๙ ส่งเสริมให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  มผีลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  
        (NT) ด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้านเหตุผล ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
        จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๒.๑๐ ส่งเสริมผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ม ี
        คะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระ  มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 
        ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๒.๑๑ พัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสรา้งสรรค์ จากการเรียนรู้ 
        ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
๒.๑๒ พัฒนาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้อง 
        กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 
๒.๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
        จิตวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้เรียน 
๒.๑๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี  
        นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๒.๑๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย ๑ หลกัสูตร  ตาม 
        บริบทของสถานศึกษา 
๒.๑๖ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรยีนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ม ี
        ความสามารถพิเศษ) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
๒.๑๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครบวงจร 
๒.๑๘ พัฒนาผูเ้รียนให้มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
        (Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 



๒.๑๙ สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
๒.๒๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี 
        นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
๒.๒๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัย 
        ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒.๒๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัย 
        ไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนบัสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคณุภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
๓.๓ จัดทําแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓.๔ จัดทําระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
๓.๕ จัดกิจกรรมและสร้างขวัญกําลังใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยม “คนสําราญ งานสําเร็จ” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู ้
                    อย่างมีคุณภาพ 

จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๔.๑ ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานให้ประชากรวัยเรียนภาคบังคับให้ได้รับโอกาสในการเข้า 
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 ๔.๒ ส่งเสริม รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง  มีคณุภาพและเสมอภาค 

๔.๓ สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๔.๔ สร้างความเข้มแข็งระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

๔.๕ สร้างความเข้มแข็งระบบคุ้มครองนักเรียน ใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.๖ สร้างภูมิคุม้กันทางสังคม ให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
๔.๘ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ให้ได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ 
 จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดกิจกรรมสร้างจติสํานึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.๒ ส่งเสริมสถานศึกษาให้มหีลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม  

 ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 จุดเนน้/แนวทางการดําเนินงาน 
 ๖.๑ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหใ้ช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๖.๒ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้สถานศกึษาจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั  
เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

๖.๔ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ์  
๖.๖ จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖.๗ สร้างความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพศึกษาในรูปแบบเครือข่ายเป็นฐาน 
๖.๘ สร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
๖.๙ สร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ๖.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สาธารณชน  ใหม้ีความเข้าใจ ความตระหนักใน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับ ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๖.๑๑ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย 
 

 
 
 

๖. ตวัช้ีวดัความสําเร็จ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 
  2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประdร 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
  4. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสตูร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  11. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาที่ผา่นมา 
  12. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม 
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  13. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
  14. ร้อยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่ม ี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  15. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
  16. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมขึ้น 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 18. อัตรา
ออกกลางคันของผู้เรียนระดับกํารศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกินร้อยละ 0.1 
 19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให ้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของนกัเรยีนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการนักเรียนยุคใหม่
หัวใจสีขาว 
2. กิจกรรม  การฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
3. การจดักิจกรรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
4. กิจกรรม  ค่ายทักษะชีวิต 
5. กิจกรรม  ค้นหา จําแนก  
คัดกรองนักเรียน สถานศึกษา 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. กิจกรรม  เฝ้าระวังปัญหา
เยาวชนในพื้นทีเ่ส่ียงจงัหวัด
ภูเก็ต 
7. กิจกรรม พลังสภานักเรยีน 
“หยุดยั้งภัยยาเสพติด” 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 
(น.ส.สุจติรา วงทวีพทิยากุล 
(นางสุคนธ์  มณีขวัญ) 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2. ร้อยละของนกัเรยีน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

ร้อยละ 100 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
(นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธ)ี 

3. ร้อยละของสถานศึกษานํา ร้อยละ 100 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา กลุ่มนิเทศ ติดตาม 



“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 

และประเมินผล 
(นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวยัมี
พัฒนาการสมวยั 
 

ร้อยละ 100  โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย
ปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธ)ี 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

5. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 
การจบการศึกษาและการบริหาร
จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ร้อยละ 100 -กิจกรรมพัฒนาการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธ)ี 
(นางอุมาวรรณ  ตะวัน) 

6. ร้อยละของผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 

ร้อยละ 80 โครงการนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน)์ 

7.ร้อยละของสถานศึกษา 
มีกระบวนการวดัและประเมินผล
ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 -โครงการกระบวนการวัดและ
ประเมินผล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางมาลัยพร รตันดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

8. นักเรยีนแต่ละระดับ ชั้นอ่านออก
เขียนไดต้ามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 

ร้อยละ 100 
 

-โครงการพัฒนาการอ่าน การ
เขียน หอ้งเรียน ป.7 สู่ความ
เป็นมาตรฐานสากล 
-นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ความสามารถในการอ่านและ
เขียน ตามนโยบาย สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน)์ 

9. นักเรยีนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ. กําหนด 

ร้อยละ 100 -นิเทศ ติดตาม การใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรยีนรู ้

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน)์ 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
10. ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบตัิจรงิ
ตามสภาพความต้องการและบริบท

ร้อยละ 100 -โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนสู่มาตรฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธ)ี 
 



ของแต่ละพื้นที ่ สากล 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็
ฐาน  PBL ทักษะการคิด
วิเคราะห์และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

11. ร้อยละของนักเรยีนที่มีคะแนน
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อย
ละ 50 

มากกว่าปี
การศึกษาที่

ผ่านมา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อ
พิชิต O-NET 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล 
/นางมาลัยพร  รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต) 

12.ร้อยละของสถานศึกษาที่สอน
นักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นไดร้ับการเตรียมความพร้อม
ในการประเมินระดับนานาชาตติาม
โครงการ PISA 

ร้อยละ 50 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเตรียม 
ความพร้อมผู้เรยีนเพื่อรับ 
การประเมิน PISA 2018 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
(นางอําไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน)์ 

13.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไดร้ับการพัฒนา ตาม
มาตรฐานวิชาชพี 

ร้อยละ 80 -ศึกษาดงูานพระเมรุมาศ  พระ
ราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรม
ศพระบาทสมเดจ็-พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และแหล่ง
เรียนรู้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิประจําป ี2561 
-โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 
62 พ.ศ.2561 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้าง ประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราว สู่ความเป็นเลิศ 
ประจําปี 2561 วันที่ 30  
มีนาคม 2561 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(นางฉลวย เสวกพันธุ)์ 

14.สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
มีระบบการบรหิารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 -กิจกรรมให้ทีมบริหาร ประธาน
กลุ่มเครือข่ายและผู้อํานวยการ
กลุ่มประเมินประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นายปราโมทย์ รัตนมงคล) 

 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 



15. ร้อยละของประชากร 
วัยเรยีนได้รับโอกาสในการเข้ารบั
การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 โครงการเพิ่มโอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

16.ร้อยละของนักเรยีนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อขัน้พื้นฐานเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 100 -โครงการเพิ่มโอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
- โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ 
“คนต่งหอ่” สู่ไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

17. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสําคัญของ
การดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จรยิธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 -โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม  
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

18. อัตราออกกลางคันของผู้เรยีน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 0.1 

-โครงการเพิ่มโอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(นางเบญจมาศ  กาชัย) 

19.สถานศึกษาและหน่วยงานทุก
ระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 -โครงการการจัดการศึกษา
ทางเลือก...สู่การเรยีนรู้อย่าง
อิสระและมีความสุข 

กลุ่มนโยบายและแผน 
(นางบุญศรี  กุลดํารงวิวัฒน์) 
ทุกกลุ่มใหข้้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


