
นโยบาย  แนวทาง  เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได้กำหนดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563-2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4     ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5     ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค ์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 



มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 

การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
      1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 



นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                     1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. สถานศึกษา  
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
                              2.5 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวดัประเมินจากส่วนกลางในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

นโยบายที ่3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   



        มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
     เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
   โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 (1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื ่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 

 (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   

 (5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.1.2 สถานศึกษา 

  (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

  (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 



  (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 

  (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 

  (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  (7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

  2.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้
มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   

- เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 



 (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

  (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 2.2.2 สถานศึกษา 

  (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ 

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
 

  (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

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

  (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

  (7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 

  (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 



  2.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3     
  (2)  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

  (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

 2.3.2 สถานศึกษา    

  (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 

  (3)ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิด  นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ 
เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อ
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และ
ความสนใจของตนเอง 

  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  

  (6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
  (5) ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (8) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  (9) สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 



 3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
                           (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
 4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื ่อง โดยพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

 4.1  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 



 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื ่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(Career Path) 
(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื ่น ๆ จัดทำ

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 

(7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 

(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 



(15) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภททั้งระบบ 
5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 (2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) 
เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 



(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที ่
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  
      1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
  2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
     4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น  
การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ

ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 

โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษา
ระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัด
การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 



(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้
เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ 
และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัยสูง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
นำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

นโยบายที ่5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission/ 
Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

4. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 



5. ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

6. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับต้นแบบสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 

7. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

9. ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่
สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

12. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
   เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 



  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มี
ความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (5) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบรหิารจดั
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้

เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 

มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/หน่วยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้ในการบริหารงาน 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง  ๆตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ
แก่หน่วยงานทุกระดับทั ้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบ
บริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 

  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน

รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน

ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 



(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัด
อีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบนัหลักของชาตยิึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  มี 
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 
100 

100 
 
 

100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เชน่ ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เปน็ต้น 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวภิญญาพัชญ ์ อิ่มวิเศษ 

 



ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
4.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สงู ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแกง่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกบับริบทของพืน้ที ่

ร้อยละ 
100 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร-
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

49 49 49 49 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายอนุชา  อินทรัตน์ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

49 49 49 49 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายอนุชา  อินทรัตน์ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.จำนวนผู้เรียนมีความเปน็เลิศทางดา้นวชิาการ 

มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกบัทกัษะที่จำเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 

19,070 ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์   

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นดา้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

n/a 80 85 90 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางล้อมสกุนต์  เอีย่มทองกุล 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาต ิ
 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
นางสุคนธ์  สีนาเคน 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

ร้อยละ
100 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผา่นเกณฑ์ที่กำหนด 

n/a 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

66.36 67 68 69 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางภูรี  ทองย่น 

4.ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชพีและการมีงานทำ ตาม
ความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบตัิได ้

n/a 80 90 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร   กาชัย 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวติ 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข มี 

ความยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ
100 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายอนชุา  อินทรัตน ์

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยา่ง
มีความสุขทั้งดา้นร่างกายและจติใจ 

ร้อยละ
100 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นายชัยสิทธิ์  วิจิตร 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

 

n/a 70 90 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางเบญจวรรณ เต็ม
เปี่ยม 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ร้อยละ
100 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร  กาชัย 

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจดัสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยคำนงึถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตัง้ของสถานศึกษา และ 
ความต้องการจำเปน็พิเศษสำหรับผู้พิการ 

ร้อยละ
100 

100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 
น.ส.เยาวลักษณ์  อิทธิวราภรณ์กุล 
 

3.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 
90 

90 95 100 กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 

4. ครูได้รับการสนับสนนุ วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 
90 

90 95 100 กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นที่ 

n/a 49 49 49 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

6.  สถานศ ึกษานำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital 
Technology)  มาใช ้ เป ็นเคร ื ่ องม ือในการจัด
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 49 49 49 กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

n/a 49 49 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
น.ส.สุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 
 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร 

วัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัด 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

n/a 49 49 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร  กาชัย 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

n/a 49 49 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร  กาชัย 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใชป้ระโยชน์ในรปู
ผลิตภัณฑ์และพลงังานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

n/a 49 49 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร  กาชัย 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

n/a 49 49 49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
นางกัลยกร  กาชัย 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ดา้น
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

n/a 90 95 100 กลุ่มส่งเสริม 
นางกัลยกร  กาชัย 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 

การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และ
ข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  

n/a 75 80 85 กลุ่มส่งเสริม 
นางกัลยกร  กาชัย 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได ้

 

n/a 85 90 95 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวรุ่งนภา  วจันะพันธ์ 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสือ่นวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

n/a 85 90 95 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางสาวรุ่งนภา  วจันะพันธ์ 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน  

n/a 85 90 95 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
นายบุญเสริฐ ตัณฑวานิช 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ 

การบริหารจัดการศึกษาอย่างเปน็อิสระ  

n/a 49 49 49 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล                

2.สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้เปน็หน่วยงานที่มคีวามทนัสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว
สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

n/a 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นางอุมาวรรณ ตะวัน 

3. สถานศึกษาและ สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจทิัล(Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสนิใจทั้งระบบ 

n/a 80 90 100 กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

n/a 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน ์

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 

 

 

n/a 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน ์

 



ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด 

n/a 100 100 100 กลุ่ม ICT 
นางระเบียบ พรหมทอง 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกบัข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สูผู่้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

n/a 100 100 100 กลุ่ม ICT 
นางระเบียบ พรหมทอง 

8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนนุภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

n/a 85 90 95 กลุ่มนิเทศ 
นายปัณณธร ละมา้ย 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

n/a 100 100 100 กลุ่ม ICT 
นายสมมาฒย ์อังศุภมงคล 

 

 


