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และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 

นโยบายและการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการกับนโยบาย 
 

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต   
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
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 3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ   
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
          ของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า 
         เทียม และท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 
         และสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
           ที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม 
          และเป็นสากล 
2.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก.บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า  
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับ    อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า“ให้ส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีให้มีมาตรฐาน 
และคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐ 
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ คือ 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
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มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกร 
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560- 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ข. วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
 ค.พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
           3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
          4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ 

ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 
จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ฉ.มาตรการและแนวด าเนินการ 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

บทน า 
  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา  
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน  
สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น  
การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล  
และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์      
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

  1.2 สถานศึกษา 

    (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
     (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
  2. พัฒนา ผู้เรียนมีความ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
   2.2 สถานศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
    (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
    (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
    (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2460 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 
6 ข้อ คือ 
   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย 
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสม 
กับบริบท 
    (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
   4.2 สถานศึกษา 
    (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
    (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน 
ชีวิตประจ าวัน 
     (4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
บทน า 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ 
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง  
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรมและมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ  
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว 
ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
   1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการ 
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
   1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2. สถานศึกษา 
   2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้  
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science Technology Engineering and Mathematics Education 
: STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
   2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
สุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
   2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  
และความถนัดของผู้เรียน 
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   2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
   2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน 
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
บทน า 
  นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียน 
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการวางแผนชีวิต 
และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษา
แล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้ความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย 
และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน  
โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท 
“คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ 
  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม 
การพัฒนาของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 
  2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน(ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร    

  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
   2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ 
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
     (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
     (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี  
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
     (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุป 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 
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    (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่น 
ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและ 
ความปลอดภัย 
     (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข้ เจ็บ 
     (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
    ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
     - เป็นไปตามหลักสูตร 
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ 

  ความต้องการของประเทศ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
  ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก 
  การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

    (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
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     (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหาร 
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.2.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active  Learning) 
     (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
      - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
     (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐาน 
การเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
     (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
     (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 
และเป็นขั้นตอน (Coding) 
     (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ 
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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   2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วเิคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง 
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ 
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2.3.2 สถานศึกษา 
     (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
     (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (Independent Study : IS) 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
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     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
     (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน
การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
     (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม(Social and 
Emotional Learning : SEL) 
     (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
   2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครู 
และบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา 
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
การจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการเขา้ถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   3.2 สถานศึกษา 
    (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)  เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครู 
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา  
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน  
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
   4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู 
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบัน 
การผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
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    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานติดตามและประเมินผล การผลิต
ครูอย่างเป็นระบบ 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ 
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need Assessment)  
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path) 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)  
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 



33 
 

   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
    (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
    (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ  
Face - to - Face Training 
    (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
     2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
     3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
 
     4) พัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
     5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ  
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
บทน า 
  นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชน
เมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ( Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบลระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค  
และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
วัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุน การศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจน 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุน 
และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ร่วมมือ 
ในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา  
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 
    (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถานศึกษา 
    (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
    (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
     (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
    (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) 
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
    (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มี คุณภาพ 
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  

1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนด 
  มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ 
  ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา 
ที่มคีุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม  
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
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  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการ จัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับ 
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน อุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้าง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล(Digital Pedagogy) ส าหรับครู 
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)   
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
บทน า 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์ 
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” 
มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย  
มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล 
ทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค  
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียน  
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ 
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprintในรูปแบบ QR CODE  
และ Paper less  
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ 
ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้ 
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบMultimedia และอ่ืน ๆ 
  3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
  4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา  
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
  7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
  6. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ 
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว 
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
  10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก 
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
  11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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  12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลงังาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ  
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 
  17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ 
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
บทน า 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับ
ส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology  
เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน 
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน 
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
  4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ 
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม 
   9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ 
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและ 
ความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ  
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผล 
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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    (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
    (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงานส่วนกลาง  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านกังานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบ 
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านกังานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
    (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
   (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
   (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
   (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
 และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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  3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป 
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง 
   (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
   (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน  
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
กับกระทรวงมหาดไทย 
   (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
  4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษาข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ  
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน  
เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถ 
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน 
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
   (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
ทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับ 
การท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
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   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง  
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา 
ของประเทศ 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  องค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
สากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเน้นระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้   
การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรและจัดกิจกรรมกระบวนการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย 

2. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. ส่งเสริม พัฒนาให้สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา   

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสหวิทยาเขตและสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

6. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร 
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคุณภาพ 
และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยจึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
ปลอดสิ่งเสพติด สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัยแก้ปัญหา มีวิญญาณ  
ความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

8. สถานศึกษา ชุมชนมีการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน 
10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

เป็นธรรมและเป็นสากลยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 

       ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงาน 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ 
 พัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า 

เทียมและทั่วถึง    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 
 และ สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
    ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็น 

 ธรรมและเป็นสากล 

3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ภายในปี 2564 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้ระบบกิจกรรม ในการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission)  

    1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต 
    2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 
    3. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ส านึกในความรับผิดชอบและ
การบริการสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
      4. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้น า มีความรู้ความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
          5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

เป้าหมาย (Goal) 
  1. นักเรียนมีทักษะชีวิต 
  2. นักเรียนมีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกล 
     จากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 
  3.นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ส านึกในความรับผิดชอบและการบริการ 
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     สังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
  4. ครูและบุคลากรมีความเป็นผู้น า มีความรู้ความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียน 
  5.มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

    6.มีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
 
กลยุทธ์ (Strategy) 
  1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ของไทยและโลก 
       2.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และ
ชาญฉลาด 
      3.ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรตามรูปแบบ 
SAKONPAT MODEL 
      4.ใช้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยมีคุณธรรม  
ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกก าลังกาย 
  5.รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  6.น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิต 
  7.ส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนเรียนและครู 
  8.ส่งเสริมการความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร 
      9.ใชภ้าคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 

  ค่านิยมองค์กร : SAKONPAT MODEL เป็นค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ การท างาน 
เป็นทีม ร่วมคิดร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นหนึ่งเดียว จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร 
  S = Smart          ฉลาด รอบรู้ มีทักษะชีวิตทักษะงาน 
  A = Authority    ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม ความรู้ความสามารถ 
       และความถนัด 
  K = Knowledge   น าหลักการแนวคิดทฤษฎี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา 
       ผู้เรียนอยู่เสมอ 
  O = Objective    ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ 
  N = New Technology   ใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
  P = Planning     มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียน 
  A = Action research     น างานวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  T = Team Work    ท างานเป็นทีม 
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 วัฒนธรรมองค์กร :    ท ำงำนเป็นทีมเพ่ือบรรลเุปำ้หมำย พรอ้มใหบ้ริกำรชมุชน  

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน : สร้างสรรค์ทักษะชีวิต โดยใช้การขับเคลื่อน 3 ระบบหลักดังนี้   
         1. ระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management System)  
         2. ระบบกิจกรรมผู้เรียน (Student Activity System) 
         3. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (Student Care System) 
 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “กิจกรรม TO BE NUMBER ONE” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “นักเรียน มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต และห่างไกลยาเสพติด”  
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4.การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
การศึกษา 2562 กับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กับยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
1 พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ(ศิลปหัตถกรรมปี 63)  2,4 2,3 
2 พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 2,4 2,3,7 

3 มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 2,3 2,3 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2,3 2,3 

5 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 2,3 2,3 

6 พัฒนางานวิชาการ 2 2,3,7 

7 พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 2,3 2,3,7 

8 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2,3,4 2,3,9 

9 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

2,3 2,3,7 

10 Virtual school 2,3 2,3,7 

11 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 2 2,3 

12 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 4 2,3,9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 

13 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 2,3 2,3,7 
14 พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2,3 2,3,7 

15 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 2,3 2,3,7 

16 อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad  

2,3 2,3,7 

17 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 2,3 2,3,7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 

18 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2,3 2,3,7 

19 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ 2,3 2,3,7 

20 การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์  2,3 2,3,7 

21 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2,3 2,3,7 

22 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์    2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 1.โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ.ต้นประเภททดลอง 2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 2.โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 3. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภททดลอง 

2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 5. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 6.  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 7. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

2,3 2,3,7 

กิจกรรมที่ 8.  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้นและม.
ปลาย 

2,3 2,3,7 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
23 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1,2,3 1,2,3,5,6,7 

กิจกรรมที่ 1.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1,2,3,5,6,7 

กิจกรรมที่ 2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1,2,3,5,6,7 

กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  1,2,3,5,6,7 

กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา(งบจากส านักพุทธ)  1,2,3,5,6,7 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
24 วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณธรรม 1,2,3 1,2,3,5,6,7 

กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    
กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ    
กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  

กิจกรรมที่ 5.การประกวดมารยาทไทย   
25 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่  1,2,3 1,2,3,5,6,7 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
26 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   2,3 1,2,3,5,6,7 

1. ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทยให้มีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน  

  

2. ปรับปรุงห้องอาคารพิเศษให้เป็นห้องเรียน    
3. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4  
รวมกับวิชาการ 

  

4. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง  

  

5. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย   

  

6. กิจกรรมเตรียมนักเรียนเพื่อสอบ O-NET ,GAT, PAT    
7. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์   
8.จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

  

27 วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2,3 1,2,3,5,6,7 

28 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การน านักเรียนแข่งขัน 
กับหน่วยงานภายนอก) 

2,3 1,2,3,5,6,7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
29 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 2,3 1,2,3,7 
 1.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา   
30 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 2,3 1,2,3,7 
 1.กิจกรรมติวเข้ม O-net ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3    
 2. กิจกรรมติวเข้ม Pat 2 และ O-net ให้กับนักเรียนชั้น ม.6    
31 วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,3 1,2,3,7 

32 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาอังกฤษ 2,3 1,2,3,7 

33 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 2,3 1,2,3,7 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
34 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ไทยและสากล) 2,3 1,2,3,5,7,9 
35 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                   2,3 1,2,3,5,7,9 

36 
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี  และ
นาฏศิลป์ 

2,3 1,2,3,5,7,9 

37 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(งบสมาคม  )   2,3 1,2,3,5,7,9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
38 ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 2,3 2,3,7 

39 การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2,3 2,3,7 

40 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 2,3 2,3,7 

41 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้  2,3 2,3,7 

42 พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 2,3 2,3,7 

43 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคหกรรม 2,3 2,3,5,6,7 

44 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 2,3 2,3,5,6,7,9 

45 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ 2,3 2,3,5,6,7,9 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 

46 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2,3 2,3,4,7 

47 การแข่งขันกีฬาภายใน  2,3 2,3,4,7,9 
 1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขัน     
 2.ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายของนักเรียน     
 3.ค่าเสื้อกีฬานักเรียน     

48 สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะ 2,3 2,3,4,7,9 

49 การแข่งขันฟุตซอล “สกลนครพัฒนศึกษาลีก” 2,3 2,3,4,7,9 

50 การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ 2,3 2,3,4,7,9 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
51 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,2,3 1,2,3,4,7,9 

 
 
งานห้องสมุด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
52 พัฒนางานห้องสมุด 2,3,4 1,2,3,4,7,9 

53 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ห้องสมุด) 2,3,4 1,2,3,4,7,9 

 
งานแนะแนว 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
54 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา 2,3,4 1,2,3,4,7,9 
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กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
55 กิจกรรมไหว้ครู 1,3,4 3,4 
56 กิจกรรมปฐมนิเทศ  1 4,9 
57 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      1,4 4,9 

58 ส่งเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจกฎจราจร  1,4 4,9 

59 โรงเรียนคุณธรรม  1,4 4,9 

60 จัดประกวดระเบียบแถวและวินัยในชั้นเรียน 1,4 4,9 

61 ส่งเสริมระเบียบวินัย  (เด็กเรียนบาร์เบอร์) 1,4 4,9 

62 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฟุตซอลต้านยาเสพติด 1,4 4,9 

63 TO BE NUMBER ONE   1,4 4,9 

64 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  1,4 4,9 

65 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 1,4 4,9 

66 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน) 

1,4 4,9 

67 ทัศนศึกษา 1,2,3 4,9 

68 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 1,4 4,9 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
69 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 5 3,5,7 
70 พัฒนางานบริหารทั่วไป 5 3,5,7 

71 วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย 1 1,3,5,7 

72 อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 5 3,5,7 

73 ฟันสวยยิ้มใส  5 3,5,7 

74 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           5 3,4,5,7 

75 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 4,5 3,5,7 

76 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียง 2 3,5,7 
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กลุ่มงานอ านวยการ นโยบายและแผนงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบายสพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน 
77 การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 2,4,5 7 
78 นโยบายและแผนงาน 4,5,6 7,8,9 
79 พัฒนางานการเงิน 4,6 7,9 
80 พัฒนาระบบงานพัสดุ 4,6 7 
81 งานสารบรรณ 4,6 8 
82 การพัฒนาบุคลากร 3 8,9 
83 พัฒนางานบุคลากร 3 8,9 
84 สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 3,4,6 8,9 
85 ค่าสาธารณูปโภค 4 5,7 
86 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 4 5,7 
87 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 3 8,9 
88 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,3,4 2,7 
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ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กับยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (โดยแยกตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ) 
 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาการ 
 

สังคมศึกษาฯ 

2. วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาคุณธรรม 

วิชาการ 
 

สังคมศึกษาฯ 

3. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนใหม่ 

วิชาการ กิจการนักเรียน -  

4. กิจกรรมไหว้ครู วิชาการ กิจการนักเรียน -  
5. กิจกรรมปฐมนิเทศ  วิชาการ กิจการนักเรียน -  
6. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      วิชาการ กิจการนักเรียน -  
7. ส่งเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจกฎ

จราจร  
วิชาการ กิจการนักเรียน -  

8. โรงเรียนคุณธรรม  วิชาการ กิจการนักเรียน -  
9. จัดประกวดระเบียบแถวและวินัย

ในชั้นเรียน 
วิชาการ กิจการนักเรียน -  

10 ส่งเสริมระเบียบวินัย  (เด็กเรียน
บาร์เบอร์) 

วิชาการ กิจการนักเรียน -  

11. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฟุตซอลต้านยาเสพติด 

วิชาการ กิจการนักเรียน -  

12. TO BE NUMBER ONE   วิชาการ กิจการนักเรียน -  
13. การส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน  
วิชาการ กิจการนักเรียน -  

14. พัฒนางานธนาคารโรงเรียน วิชาการ กิจการนักเรียน -  
15. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน) 

วิชาการ กิจการนักเรียน -  

16. ทัศนศึกษา วิชาการ กิจการนักเรียน -  
17. พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน วิชาการ กิจการนักเรียน -  
18. วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณี

ไทย 
วิชาการ 

บริหารทั่วไป 
-  
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 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ(ศิลปหัตถกรรมปี 63)  

วิชาการ 
 

-  

2 พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา 

วิชาการ - - 

3 มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการ
เรียนรู้ 

วิชาการ - - 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ - - 
5 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความ

เป็นเลิศ 
วิชาการ - - 

6 พัฒนางานวิชาการ วิชาการ - - 
7 พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล 
วิชาการ - - 

8 บริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- 

9 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 
- 

- 

10 Virtual school วิชาการ - - 
11 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล วิชาการ ทะเบียนและวัดผล                               
12 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน

โดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
วิชาการ - 

คณิตศาสตร์ 

13 พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ - คณิตศาสตร์ 
14 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) วิชาการ - คณิตศาสตร์ 
15 อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ 

โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad  

วิชาการ - คณิตศาสตร์ 

16 พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 
- คณิตศาสตร์ 

17 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 
18 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ 
วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 

19 การผลิตและพัฒนาสื่อ
วิทยาศาสตร์ (วัสดุส านักงาน) 

วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 
21 พัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์    
วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 

22 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาการ - สังคมศึกษาฯ 

23 วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาคุณธรรม 

วิชาการ - สังคมศึกษา 

24 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนใหม่ 

วิชาการ - 
สังคมศึกษา 

25 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย   

วิชาการ - ภาษาไทย 

26 วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

วิชาการ - ภาษาไทย 

27 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย 
(การน านักเรียนแข่งขัน 
กับหน่วยงานภายนอก) 

วิชาการ - ภาษาไทย 

28 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

29 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

30 วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

31 พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

32 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 
33 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี 

(ไทยและสากล) 
วิชาการ - ศิลปะ 

34 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ                                                   

วิชาการ - ศิลปะ 

35 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

วิชาการ - ศิลปะ 

36 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย(งบสมาคม  )   

วิชาการ - 
ศิลปะ 

37 ผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 



60 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

38 การพัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

39 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนรู้ 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

40 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้  

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

41 พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 วิชาการ - การงานอาชีพฯ 
42 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

คหกรรม 
วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

43 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

44 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 
45 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

46 การแข่งขันกีฬาภายใน  วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 
47 สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะ 
วิชาการ - 

สุขศึกษาพลศึกษา 

48 การแข่งขันฟุตซอล “สกลนคร
พัฒนศึกษาลีก” 

วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

49 การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

50 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วิชาการ 
- 

สุขศึกษาพลศึกษา 

51 พัฒนางานห้องสมุด กิจการนักเรียน ห้องสมุด - 
52 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

(ห้องสมุด) 
กิจการนักเรียน ห้องสมุด - 

53 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษา 

กิจการนักเรียน แนะแนว - 

54 ทัศนศึกษา กิจการนักเรียน - - 
55 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา บริหารทั่วไป โสตทัศนศึกษา - 
56 การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ นโยบายและ

แผนงาน 

แผนงาน - 

57 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 
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 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ(ศิลปหัตถกรรมปี 63)  

วิชาการ 
 

-  

2 พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา 

วิชาการ - - 

3 มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการ
เรียนรู้ 

วิชาการ - - 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ - - 
5 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความ

เป็นเลิศ 
วิชาการ - - 

6 พัฒนางานวิชาการ วิชาการ - - 
7 พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล 
วิชาการ - - 

8 บริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- 

9 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 
- 

- 

10 Virtual school วิชาการ - - 
11 ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน

โดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
วิชาการ 

 
คณิตศาสตร์ 

12 พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ - คณิตศาสตร์ 
13 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) วิชาการ - คณิตศาสตร์ 
14 อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ 

โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad  

วิชาการ - คณิตศาสตร์ 

15 พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ - 
คณิตศาสตร์ 

16 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 
17 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ 
วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 

18 การผลิตและพัฒนาสื่อ
วิทยาศาสตร์ (วัสดุส านักงาน) 

วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 

19 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20 พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์    

วิชาการ - วิทยาศาสตร์ 

21 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาการ - สังคมศึกษาฯ 

22 วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาคุณธรรม 

วิชาการ - สังคมศึกษา 

23 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนใหม่ 

วิชาการ - 
สังคมศึกษา 

24 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย   

วิชาการ - ภาษาไทย 

25 วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

วิชาการ - ภาษาไทย 

26 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย 
(การน านักเรียนแข่งขัน 
กับหน่วยงานภายนอก) 

วิชาการ - ภาษาไทย 

27 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

28 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

29 วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

30 พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 

31 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน วิชาการ - ภาษาต่างประเทศ 
32 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี 

(ไทยและสากล) 
วิชาการ - ศิลปะ 

33 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ                                                   

วิชาการ - ศิลปะ 

34 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

วิชาการ - ศิลปะ 

35 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย(งบสมาคม  )   

วิชาการ - 
ศิลปะ 

36 ผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

37 การพัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

38 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนรู้ 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

39 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้  

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

40 พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 วิชาการ - การงานอาชีพฯ 
41 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

คหกรรม 
วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

42 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 

วิชาการ - การงานอาชีพฯ 

43 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 
 44 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

45 การแข่งขันกีฬาภายใน  วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 
46 สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะ 
วิชาการ - 

สุขศึกษาพลศึกษา 

47 การแข่งขันฟุตซอล “สกลนคร
พัฒนศึกษาลีก” 

วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

48 การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

49 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วิชาการ - สุขศึกษาพลศึกษา 

50 พัฒนางานห้องสมุด กิจการนักเรียน ห้องสมุด - 
51 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

(ห้องสมุด) 
กิจการนักเรียน ห้องสมุด - 

52 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษา 

กิจการนักเรียน แนะแนว  

53 กิจกรรมไหว้ครู กิจการนักเรียน - - 
54 ทัศนศึกษา กิจการนักเรียน - - 
55 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา บริหารทั่วไป โสตทัศนศึกษา - 
56 การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ นโยบายและ

แผนงาน 

แผนงาน - 

57 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

58 การพัฒนาบุคลากร นโยบายและ
แผนงาน 

บุคลากร - 

59 พัฒนางานบุคลากร นโยบายและ
แผนงาน 

บุคลากร - 

60 สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 

นโยบายและ
แผนงาน 

การเงิน - 

61 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 

62 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 

 
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ 

ความเป็นเลิศ(ศิลปหัตถกรรมปี 63)  
วิชาการ 

 
-  

2 พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารการศึกษา 

วิชาการ - - 

3 บริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- 

4 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 วิชาการ - - 
5 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือ

การศึกษา 
วิชาการ แนะแนว - 

6 กิจกรรมไหว้ครู กิจการนักเรียน - - 
7 กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจการนักเรียน - - 
8 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      กิจการนักเรียน  - 

9 
ส่งเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจกฎ
จราจร  

กิจการนักเรียน 
- - 

10 โรงเรียนคุณธรรม  กิจการนักเรียน - - 
11 จัดประกวดระเบียบแถวและวินัย

ในชั้นเรียน 
กิจการนักเรียน 

 
คณิตศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

12 ส่งเสริมระเบียบวินัย  (เด็กเรียน
บาร์เบอร์) 

กิจการนักเรียน - คณิตศาสตร์ 

13 การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฟุตซอลต้านยาเสพติด 

กิจการนักเรียน - คณิตศาสตร์ 

14 TO BE NUMBER ONE   กิจการนักเรียน - คณิตศาสตร์ 
15 การส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน  
กิจการนักเรียน 

- - 

16 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน กิจการนักเรียน - - 
17 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน) 

กิจการนักเรียน 

- - 

18 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน - - 
19 นโยบายและแผนงาน นโยบายและ

แผนงาน 
แผนงาน - 

20 พัฒนางานการเงิน นโยบายและ
แผนงาน 

การเงิน - 

21 พัฒนาระบบงานพัสดุ นโยบายและ
แผนงาน 

พัสดุ - 

22 พัฒนางานสารบรรณ นโยบายและ
แผนงาน 

สารบรรณ - 

23 สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 

นโยบายและ
แผนงาน 

การเงิน - 

24 ค่าสาธารณูปโภค นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 

25 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 

26 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน - 
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นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป อาคารสถานที่ - 
2 พัฒนางานบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป - - 
3 อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
บริหารทั่วไป 

- - 

4 ฟันสวยยิ้มใส  บริหารทั่วไป อนามัยโรงเรียน - 
5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           บริหารทั่วไป อนามัยโรงเรียน - 
6 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ บริหารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ - 
7 การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ นโยบายและ

แผนงาน 

แผนงาน 
- 

8 นโยบายและแผนงาน นโยบายและ
แผนงาน 

แผนงาน 
- 

 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 

นโยบายและแผนงาน 
นโยบายและ

แผนงาน 
แผนงาน - 

2 
พัฒนางานการเงิน 

นโยบายและ
แผนงาน 

การเงิน - 

3 
พัฒนาระบบงานพัสดุ 

นโยบายและ
แผนงาน 

พัสดุ - 

4 
พัฒนางานสารบรรณ 

นโยบายและ
แผนงาน 

สารบรรณ - 

5 สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 

นโยบายและ
แผนงาน 

การเงิน - 

 


