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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 ค ำน ำ 
 ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เนื่องจากการ
ด าเนินงานบางเรื่องประสบความส าเร็จ และหลายเรื่องไม่ประสบความส าเร็จ มีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา คือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอขอบพระคุณคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้แผนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงโรงเรียนในสังกัดจะสามารถใช้แผนเล่มนี้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ 
บทที่ 1 บทน ำ  

1. ความเป็นมา          1 
2. สภาพทั่วไป          2 
3. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    3 
4. ข้อมูลทางการศึกษา         5 
5. คุณภาพการศึกษา         15 
6. สรุปสถานการณ์ทางการศึกษา        18 

บทที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ (SWOT Analysis) 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก      21 
 2. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน       22 
บทที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563-2564 
 วิสัยทัศน์           26 

พันธกิจ           26 
 เป้าประสงค ์          27 

ประเด็นกลยุทธ์          27 
บทที่ 4 กรอบกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2563 – 2565 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  28 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21   32 
  ประเดน็กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   36 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู ้   38 
          ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 41 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  44 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   45 
บทที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       51 
 2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ        52 
 3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน    52 
 4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ      52 
 5 การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม      53 
 6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล    53 
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สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ภำคผนวก 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปังบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 สรุปนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
คณะผู้จัดท า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2563-2565 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ จัดท านโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 จากการติดตามประเมินการพัฒนาการศึกษา พบว่า การด าเนินงานบางเรื่องได้ด าเนินการประสบ
ความส าเร็จ หลายเรื่องยังไม่ประสบความส าเร็จผลและมีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนมีประเด็นใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ  
และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาพังงา จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์และประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค์ สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น  
จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. สภำพทั่วไป 

 2.1 สถำนที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ต้ัง 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ต าบลท้ายช้าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ 076-413684 โทรสาร 076-411922 
http://www.phangngaedarea.go.th 

 2.2 เขตพื้นที่บริกำร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ 

อ ำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ต ำบล หมู่บ้ำน 

เทศบำล 
อบต. 

ร.ร. 
ใน

สังกัด เมือง ต ำบล 

เมืองพังงำ 549.5 9 42 1 1 6 14 
ทับปุด 272.4 6 38  1 5 12 
เกำะยำว 141.1 3 18  3 1 13 
ตะกั่วทุ่ง 610.8 7 68  2 7 31 
ท้ำยเหมือง 611.8 6 49  2 5 26 
ตะกั่วป่ำ 599.4 8 51 1 2 4 14 
กะปง 588.8 5 22  1 4 10 
คุระบุรี 797.1 4 33  1 4 16 

รวม 4170.9 48 321 2 13 36 136 

 
 2.3 ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร 

 
ล ำดับ 

 
อ ำเภอ 

ประชำกร นักเรียนในสังกัด 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,766 21,403 42,169 2,005 1,887 3,892 

2 เกาะยาว 7,239 7,127 14,366 1,012 977 1,989 
3 กะปง 7,204 7,160 14,364 568 478 1,046 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,335 22,370 44,705 1,939 1,741 3,680 
5 ตะกั่วป่า 24,774 25,375 50,149 1,342 1,212 2,554 
6 คุระบุรี 14,067 13,866 27,933 1,667 1,506 3,173 
7 ทับปุด 13,014 13,095 26,109 1,467 1,385 2,852 
8 ท้ายเหมือง 24,793 24,200 48,993 1,796 1,627 3,423 

รวม 134,192 134,596 268,788 11,796 10,813 22,609 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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3. อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

 ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ถึงภารกิจ  ข้อที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ

การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน   

 การศึกษา 
11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร  

 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12)  ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายข้อ 6  

 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม 
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนาครู 

และ 
บุคลาการ 

ทาง
การศึกษา 

กลุ่ม 
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

สถำนศึกษำ 
 

งาน 
วิชาการ 

 

งาน 
งบประมาณ 

 

งาน 
บริหารงานบุคคล 

 

งาน 
บริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

4. ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
 4.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 88 64.70 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 23.53 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.74 
-  ประถมศึกษา 14 10.29 
-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.74 
-  ไมม่ีนักเรียน 0 0.00 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 75 55.15 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 28 20.59 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.50 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.35 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1,499 คน) 5 3.68 
- ขนาดที่ 6 (นร.1,500-2,499 คน) 1 0.74 
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ระดับ จ ำนวนโรงเรียน 
1 ระดับปฐมวัย 88 
2 ระดับประถมศึกษา 14 
3 ระดับมัธยมศึกษา 34 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 75 100 

- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 
- 1-20 1 1.33 
- 21-40 12 16.00 
- 41-60 17 22.67 
- 61-80 21 28.00 
- 81-100 13 17.33 
- 101-120 11 14.67 

ตำรำงท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 80 75 -5 

- ไม่มีนักเรียน 1 0 -1 
- 1-20 2 1 -1 
- 21-40 11 12 1 
- 41-60 22 17 -5 
- 61-80 15 21 6 
- 81-100 15 13 -3 
- 101-120 14 11 -3 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 5 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 

ชั้น นักเรียนชำย 
นักเรียน
หญิง 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน 

: 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 239 236 475 11.25 24 20 : 1 
อนุบาล 2 889 891 1,780 42.16 130 14 : 1 
อนุบาล 3 1,042 925 1,967 46.59 132 15 : 1 

รวมก่อนประถม 2,170 2,052 4,222 18.67 286 15 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,478 1,309 2,787 17.32 160 17 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,390 1,383 2,773 17.23 158 18 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,401 1,223 2,624 16.30 157 17 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,329 1,169 2,498 15.52 153 16 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,422 1,255 2,677 16.63 161 17 : 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,428 1,308 2,736 16.70 158 17 : 1 

รวมประถมศึกษำ 8,448 7,647 16,095 71.19 947 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 459 383 842 38.05 38 22 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 364 357 721 32.58 38 19 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 322 328 650 29.37 35 19 : 1 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,145 1,068 2,213 9.79 111 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 27.85 2 11 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 23 34 43.04 2 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 12 23 29.11 2 12 : 1 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 33 46 79 0.35 6 13 : 1 

รวมทั้งสิ้น 11,796 10,813 22,609 100 1,350 17 : 1 
ร้อยละ 52.17 47.82 100  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 6 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2563 

ระดับกำรศึกษำ 
อ ำเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงำ 

นักเรียน 678 2,872 342 - 3,892 
ห้องเรียน 40 130 21 - 191 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 22 : 1 16 : 1 - 20 : 1 
เกำะยำว นักเรียน 321 1,279 310 79 1,989 

ห้องเรียน 19 78 10 6 113 
นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 31 : 1 13 : 1 18 : 1 

กะปง นักเรียน 236 727 83 - 1,046 
ห้องเรียน 18 58 6 - 82 

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 13 : 1 14 : 1 - 13 : 1 
ตะกั่วทุ่ง นักเรียน 740 2,779 161 - 3,680 

ห้องเรียน 66 211 8 - 285 
นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 20 : 1 -  13 : 1 

ตะกั่วป่ำ นักเรียน 534 1,614 406 - 2,554 
ห้องเรียน 32 91 18 - 141 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 22 : 1 - 18 : 1 
คุระบรุ ี นักเรียน 693 2,259 221 - 3,173 

ห้องเรียน 41 117 15 - 173 
นักเรียน : ห้อง 17 : 1 19 : 1 15 : 1 - 18 : 1 

ทับปุด นักเรียน 490 2,057 305 - 2,852 
ห้องเรียน 26 96 12 - 134 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 21 : 1 25 : 1 - 21 : 1 
ท้ำย

เหมือง 
นักเรียน 530 2,508 385 - 3,423 
ห้องเรียน 44 166 21 - 231 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 18 : 1 - 15 : 1 
รวม นักเรียน 4,222 16,095 2,213 79 22,609 

ห้องเรียน 286 947 111 6 1,350 
นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 13 : 1 17 : 1 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 7 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2563 

ประเภทควำมพิกำร นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 
บกพร่องทางการเห็น 4 2 6 0.30 
บกพร่องทางการได้ยิน 1 1 2 0.10 
บกพร่องทางสติปัญญา 180 94 274 13.48 
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 12 11 23 1.13 
มีปัญหาทางการเรยีนรู ้ 1,163 430 1,593 78.40 
บกพร่องทางการพูด/ภาษา 13 3 16 0.79 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 44 6 50 2.46 
ออทิสติก 23 3 26 1.28 
พิการซ้อน 24 18 42 2.07 

รวม 1,464 568 2,032 100 
รอ้ยละ 72.05 27.95 100  

 
ตำรำงที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

ศำสนำ 
ก่อน

ประถม 
ศึกษำ 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,719 10,076 1,219 1 14,015 61.99 
อิสลำม 1,491 5,971 991 78 8,531 37.73 
คริสต์ 9 36 2 0 47 0.21 
ซิกส์ 1 3 0 0 4 0.02 
พรำหมณ์/ฮินดู 0 2 1 0 3 0.01 
อ่ืน ๆ 2 7 0 0 9 0.04 
รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสัญชาติ ปีการศึกษา 2563 

ตำรำงที่ 10 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2563 

ประเภท ก่อน
ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ ประถม 
ศึกษำ 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษำ
ตอนต้น 

ร้อยละ มัธยม 
ศึกษำ 

ตอนปลำย 

ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,222 100 16,095 100 2,213 100 79 100 

น้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 633 14.99 1,598 9.93 117 5.29 8 10.13 
ส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์ 477 11.30 1,240 7.70 107 4.84 3 3.80 
น้ ำหนักและส่วนสูงต่ ำ
กว่ำเกณฑ ์

265 6.28 709 4.41 48 2.17 3 3.80 

น้ ำหนักสูงกว่ำเกณฑ์ 512 12.13 3,387 21.04 625 28.24 25 31.65 
ส่วนสูงสูงกว่ำเกณฑ ์ 440 10.42 2,123 13.19 333 15.05 8 10.13 
น้ ำหนักและส่วนสูงสูง
กว่ำเกณฑ ์

213 5.05 1,366 8.49 198 8.95 5 6.33 

น้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,077 72.88 11,110 69.03 1,471 66.47 46 58.23 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 3,305 78.28 12,732 79.11 1,773 80.12 68 86.08 
น้ ำหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

2,659 62.98 9,845 61.17 1,280 57.84 43 54.43 

 

สัญชำติ ก่อน
ประถมศึกษำ 

ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,984 15,563 2,180 79 21,806 96.45 

กัมพูชำ 4 23 1 0 28 0.12 

เกำหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 

จีน 0 2 0 0 2 0.00 

ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00 
เนปำล 0 4 0 0 4 0.02 

ปำกีสถำน 0 2 0 0 2 0.00 

เมียนมำร์ 208 395 28 0 631 2.79 

มำเลเซีย 0 3 0 0 3 0.01 

ลำว 10 43 2 0 55 0.24 

ไม่ปรำกฎสัญชำติ 10 46 2 0 58 0.26 

อ่ืนๆ 6 12 0 0 18 0.08 

รวม 4,222 16,095 2,213 79 22,609 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 11 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

                 มาเรียน ปีการศึกษา 2563 

ตำรำงที่ 12 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2562 

สำเหตุ 
 
 
 

 
ชั้น 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ปี
กำ

รศ
ึกษ

ำ 
25

62
 

ฐำ
นะ

ยำ
กจ

น 

มีป
ัญ

หำ
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ

หำ
ใน

กำ
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตำ
มผู้

ปก
คร

อง
 

หำ
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

ำง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 6
2 

ชั้นอนุบำล 1 429            
ชั้นอนุบำล 2 1,891            
ชั้นอนุบำล 3 2,056            
รวมอนุบำล 4,376            
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,971            
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,645            
ประถมศึกษำปีที่ 3 2,507            
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,684            
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,771            
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,816  1        1 0.04 
รวมประถมศกึษำ 16,394  1        1 0.006 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 842            
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 715            
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 635            
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 2,192            
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 39            
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 26            
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 32            
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 97           - 

รวมท้ังสิ้น 23,059  1        1 0.004 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน 
นักเรียนที่อยู่

ห่ำงเกิน 3 กม. เดินเท้ำ 
โดยใช้ยำนพำหนะ 

จักรยำน
ยืมเรียน เสียค่ำ

โดยสำร 
ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

ก่อนประถมศึกษำ 4,222 23 1,328 299 0 1,650 
ประถมศึกษำ 16,095 73 4,273 1,968 2 6,316 
มัธยมศึกษำตอนต้น 2,213 20 520 358 1 899 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 79 1 14 11 0 26 
รวมท้ังสิ้น 22,609 117 6,135 2,636 3 8,891 
ร้อยละ นร.อยู่ห่ำงเกิน 3 กม. 
ต่อ นร. ทั้งหมด 

100 0.52 27.14 11.66 0.01 39.33 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกตามสาเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตำรำงท่ี 14 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่ม/ลด สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

เพิ่ม/ลด 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 24,068 23,059 -1,009 
ฐานะยากจน - - - 
มีปัญหาครอบครัว 1 1 - 
สมรสแล้ว 1 - - 1 
มีปัญหาในการปรับตัว 3 - - 3 
ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตามผู้ปกครอง 4 - - 4 
หาเลี้ยงครอบครัว - - - 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 9 1  - 8 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 506 100 32 100 
- ศึกษำต่อ 488 96.44 30 93.75 
- ประกอบอำชีพ 17 3.36 2 6.25 
- บวชในศำสนำ 0 0.00 0 0.00 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษำต่อ 1 0.20 0 0.00 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงที่ 15 เปรยีบเทียบจ านวนนักเรยีนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 
ตำรำงท่ี 16 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต ำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - 2 2 0.16 
ปริญญำตรี 17 890 907 74.16 
ปริญญำโท 93 218 311 25.43 
ปริญญำเอก 3 - 3 0.25 

รวม 113 1,110 1,223 100 

ตำรำงท่ี 17 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐำนะ/ต ำแหน่ง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/รอง

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐำนะ - 566 566 46.28 
ช ำนำญกำร 41 306 347 28.37 
ช ำนำญกำรพิเศษ 69 236 305 24.94 
เชี่ยวชำญ 3 2 5 0.41 
เชี่ยวชำญพิเศษ - - - - 

รวม 113 1,110 1,223 100 

ระดับชั้น 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
2561 2562 เพิ่ม/ลด 2561 2562 เพิ่ม/ลด 

นักเรียนเรียนจบ 523 506 -17 32 32 - 
- ศึกษำต่อ 496 488 -8 29 30 1 
- ประกอบอำชีพ 22 17 -5 1 2 1 
- บวชในศำสนำ 5 0 -5 - - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษำ
ต่อ 

- 1 1 2 0 -2 

- อ่ืน ๆ - - - - - - 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงที่ 18 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ข้ำรำชกำรครู 1,227 65.65 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 2  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 113  
- ครูผู้สอน 1,110  
- ศึกษานิเทศก์ 1  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 28 1.50 
พนักงำนรำชกำร 31 1.66 
ลูกจ้ำงประจ ำ 45 2.41 

- ช่างปูน 26  
- ช่างครุภัณฑ์ 1  
- ช่างไฟฟ้า 1  
- พนักงานขับรถยนต์ 3  
- พนักงานบริการ 12  
- พนักงานสถานที่ 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 269 14.39 
โรงเรียน 258 13.80 
- ธุรการ (15,000) 54  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 82  
- นักการภารโรง โครงการคืนครู 31  
- นักการภารโรง 18  
- ครูวิกฤต 33  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 16  
สพป.พังงำ 11 0.59 
งบบริหำรจัดกำร สพป.พังงำ   
- ปริญญาตรีขึ้นไป 4  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 4  
งบปกติ   
- พนักงานพิมพ์ดีด 1  
- พนักงานท าความสะอาด 1  
- เวรยาม 1  

รวม 1,869 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 5. คุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
                2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา         
                กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ภำษำไทย 50.39 49.07 1.32 
คณิตศำสตร ์ 31.65 32.90 -1.25 
วิทยำศำสตร์ 35.57 35.55 0.02 
ภำษำอังกฤษ 30.71 34.42 -3.71 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.08 38.00 -0.92 
 

 

ตำรำงท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  

2561 กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 56.33 50.39 -5.94 
คณิตศำสตร ์ 35.52 31.65 -3.87 
วิทยำศำสตร์ 39.98 35.57 -4.41 
ภำษำอังกฤษ 36.16 30.71 -5.45 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 37.08 -4.92 

 

ตำรำงท่ี 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
               กับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 
ภำษำไทย 52.94 55.14 -2.2 
คณิตศำสตร ์ 21.70 26.73 -5.03 
วิทยำศำสตร์ 28.43 30.07 -1.64 
ภำษำอังกฤษ 29.81 33.25 -3.44 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.22 36.30 -3.08 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     

               .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2561 
               .กับปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 พัฒนำกำร +/- 
ภำษำไทย 51.49 52.94 1.45 
คณิตศำสตร ์ 25.01 21.70 -3.31 
วิทยำศำสตร์ 34.31 28.43 -5.88 
ภำษำอังกฤษ 26.48 29.81 3.33 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 33.22 -1.10 
  

ตำรำงท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 47.18 46.46 0.72 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 44.68 44.94 -0.26 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล - - - 

รวม 3 ด้ำน 45.93 45.70 0.23 

 

ตำรำงท่ี 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  
                2561 กับปีการศึกษา 2562  
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 พัฒนำกำร +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 57.13 47.18 -9.95 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 50.02 44.68 -5.34 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 50.62 - - 

รวม 3 ด้ำน 52.59 45.93 -6.66 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ตำรำงท่ี 25 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2563 ประเมินครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

อ่ำนไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,642 84 3.18 99 3.75 
ป.2 2,540 103 4.06 262 10.32 
ป.3 2,331 96 4.12 361 15.49 
ป.4 2,145 40 1.87 76 3.55 
ป.5 2,302 43 1.87 66 2.87 
ป.6 2,321 25 1.08 44 1.90 
รวม 14,281 391 2.74 908 6.36 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

6. สรุปสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรศึกษำ 

 6.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  1) ระดับก่อนประถมศึกษำ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดให้บริการ
ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง โดยมีสถานที่จัดการศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 4,376 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4,222 คน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มประชากรวัยก่อน
ประถมศึกษา ลดลง เนื่องจากปีการศึกษา 2563 ไม่มีการเปิดรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) 
  2) ระดับประถมศึกษำ จากการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
  - จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16,394 คน  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 16,095 คน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มประชากรวัยประถมศึกษาลดลง 
 - อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,971 คน ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 2,787 คน เมื่อพิจารณาโอกาสในการรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ในภาพรวมอัตรา
นักเรียนเข้าเรียนมีแนวโน้มลดลง 

- อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 842 คน ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 842 คน เมื่อพิจารณาโอกาสในการรับการศึกษาภาคบังคับท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม 
อัตราการเข้าเรียนแนวโน้มคงท่ี 

- อัตราการออกกลางคัน พบว่า อัตราการออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2562 ถึงปีการศึกษา 2563 เด็กออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเฝ้าระวังนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างใกล้ชิด  

- การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลจ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งยังไม่ได้รับการส ารวจอย่าง
จริงจัง 

- การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

- การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ โดยจัดแก่เด็กที่ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา  
ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน (CCT) และเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ให้แก่เด็กยากจน นอกจากนี้ 
สถานศึกษายังได้จัดหาทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสเพิ่มเติม 

2.2 ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 1) ระดับก่อนประถมศึกษำ : ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโรง 
 2) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : จากการพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พบว่า 
 - อัตราการจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2560 ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ100 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 100 สรุปได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสามารถเรียน
จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดทุกคน และส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้
จบตามระยะเวลาที่ก าหนดหลักสูตร 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 - ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า คุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทุกโรง 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.18 และความสามารถด้านค านวณ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.68 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
จ านวน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 2.3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนสูค่วำมเป็นเลิศ 
  2.3.1 ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 
   ในการบริหารงานบุคคลพบว่า อัตราก าลังครูต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 อัตรา 1 : 18 แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า 
1 : 30 เพียงพอต่อนักเรียน ชั้นเรียนในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  2.3.2 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
   จากผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโรง การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในการยกระดับคุณภาพ  
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นโรงเรียนแกนน าปฐมวัยต้นแบบ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลุ่ม
สถานศึกษาเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดี
ประจ าต าบล โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.3.3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   จากการประเมินผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
   - ผลการประเมินค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา พบว่า ปีงบประมาณ 2562 ได้ค่าคะแนน 4.52925 ปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนน
4.53442 สรุปได้ว่าผลการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพ่ิมข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภาพ 
6.2 ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ 
 6.2.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  1) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสและการดูแล
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
  2) อัตราเสี่ยงในการออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องได้รับการดูแล 
และก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 6.2.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
  1) เด็กในระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ผลการประเมินมาตรฐาน  
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์) 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะกลุ่มสาระที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  3) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ทั้งคุณลักษณะในด้านความรู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความจ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะ ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการท างาน รักการท างาน 
 6.3.3 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
  2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 
120 คนลงมา 
  3) การสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจกชน ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
  4) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ ยังด าเนินการไม่ทั่วถึง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ (SWOT Analysis) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ประกอบด้วยการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการพัฒนาที่มีต่อการด าเนินงานให้
เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางกลยุทธ์ประกอบด้วย 

1. ผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมภำยนอก 

 1.1 โอกำส (Opportunity) 
  1.1.1 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1) หน่วยงานมีการส่งเสริม นโยบาย 
   2) มีหน่วยงานภายนอก เช่น อปท. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 
  1.1.2 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) สถานบันราชภัฎให้การสนับสนุนการอ่านเขียน 
   2) มีเวลาการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
   3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
  1.1.3 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   1) สวทช.ให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   2) หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนพัฒนา 
   3) สถาบันภาษาจัดอบรมครูผู้สอนทางภาษาอังกฤษ 
   4) มหาวิทยาลัยราชภัฎสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 
  1.1.4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 
   1) มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา เช่น กสศ./พมจ. ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 
  1.1.5 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) มีโครงการท าความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ 3RS ลดการใช้ ใช้ซ้ า 
น ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือปลุกจิตส านึก มีการน าปิ่นโตมาใช้ใส่อาหารแทนกล่องพลาสติก 
   2) องค์กรภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
   3) หน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.1.6 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา 
2) องค์กรภายนอกสนับสนุนให้ความรู้กับบุคลากรในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด 

2.2 อุปสรรค (Threat) 
  2.1.1 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1) รับข่าวสารข้อมูลจากไซเบอร์โดยตรงและขาดการชี้แนะ 
   2) การเข้าถึงสื่อได้ง่าย สิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 
   3) สื่อทางอินเทอร์เน็ตไม่พึงประสงค์ต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  2.2.2 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
   2) การเข้าถึงเวทีต่างๆ มีน้อย 
   3) ผู้ปกครอง   มีความรู้แต่ไม่มีเวลา   มีเวลาแต่ไม่มีความรู้   ไม่มีความรู้และเวลา 
  2.2.3 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   1) นโยบาย จุดเน้นเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   2) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง 
   3) ผู้ปกครองนักเรียนเน้นการอ่านเขียนได้ ไม่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการของปฐมวัย 
  2.2.4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 
   1) ขาดแรงจูงใจ และไม่เห็นความส าคัญในการเรียน 
   2) สภาพเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
  2.2.5 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.2.6 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   1) นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2) มีโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 

2. ผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมภำยใน 

 2.1 จุดแข็ง (Strength) 
  2.1.1 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1) มีกิจกรรมปฏิบัติเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องภายในสถานศึกษาทุกแห่ง 
   2) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและยึดมั่นในสถาบันหลักและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 
  2.1 2 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทยสูงขึ้นตามเป้าหมาย (O-NET) 
   2) นักเรียนมีศักยภาพ 
   3) ส่งเสริมทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
  2.1.3 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   1) ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี 
   2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
   3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   4) มีหลักสูตรอิงมาตรฐานครบถ้วน 
  2.1.4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 
  1) มี พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 
  2) มีทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส 
  3) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  2.1.5 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
2) มีโรงเรียนสีเขียว 

   3) สพป.พังงา มีนโยบายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
  2.1.6 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1) ผู้บริหารหน่วยงานมีภาวะผู้น าและน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
2) บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จากการประเมิน ITA ใน
ระดับดีมาก 
3) มีสถานศึกษาที่ได้รับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   4) มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการ 

2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
  2.2.1 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1) ขาดแบบอย่างที่ดี 
   2) นักเรียนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความมีวินัยใจตนเอง 
  2.2.2 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) การใช้เทคโนโลยี 
   2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   3) ทักษะทางภาษา 
   4) การสร้างนวัตกรรม 
   5) ขาดการส่งเสริมสนับสนุน 
   6) ไม่มีนิสัยรักการท างาน 
  2.2.3 ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   1) จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยยังไม่ครอบคลุมตามหลักสูตร 
   2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติต่ าในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   3) ผลสัมฤทธิ์ของสาระภาษาอังกฤษยังต่ าอยู่ 
   4) ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
   5) การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลไม่ตรงตามตามตัวชี้วัด 
   6) ขาดการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
   7) ขาดการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง 
   8) ขาดการวิจัยชั้นเรียน 
   9) ไม่ให้ความส าคัญกับบันทึกหลังสอน 
   10) การจัดการเรียนการสอนยึดตัวครูเป็นฐาน 
   11) ขาดการใฝ่รู้ 
  2.2.4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 
   1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  2.2.5 ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) นักเรียนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  2.2.6 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1) หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดผู้บริหารสถานศึกษา 
3) บุคลากรมีการโยกย้าย ท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ 
4) ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

   5) ขาดศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 

ทิศทำงกำรพัฒนำตำมศักยภำพองค์กร 

  1. ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1.1 ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเอง 
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เกิดภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
   1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
   2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเครือข่ายความร่วมมือ 
   2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพได้เข้าร่วมในเวทีต่างๆ 
   2.4 สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในเวทีต่างๆ 
   2.5 ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจากภาคีเครือข่าย 
   2.6 สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการมีทักษะอาชีพ 
  3. ด้ำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   3.1 ส่งเสริมพัฒนาโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
   3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
   3.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน 
   3.4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล 
ประเมินผล จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4. ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึง 

4.1 ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เน้นการดูแลนักเรียนรายบุคคล เน้น
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

   4.2 สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อ่ืน ๆ มาสนับสนุน เช่น ทุนการศึกษา  
ด้านครอบครัว 
  5. ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ/โรงเรียน EESD โดยร่วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
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   5.2 ปลุกจิตส านึกให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจาก
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 
  6. ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

6.1 ส่งเสริมให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.2 ขอรับการสนับสนุนจากองค์ภายนอกด้านการงบประมาณและบุคลากร 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

บทที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

พ.ศ. 2563 – 2565  
  ทิศทางการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี  พ .ศ .2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/แนวคิดตามยุทธ์ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ และภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้ก าหนดสภาพความคาดหวังสูงสุด ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2563  

"องค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย" 
Leading organization in educational management. The learners are good people with 

intelligence based on Thainess. 

ค ำนิยำม 
  องค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีมาตรฐานส านักงานระดับยอดเยี่ยม 
หมำยถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานส านักงานระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมี
ความเข้มแข็ง และมีผลงานที่เป็นประจักษ์ 

  ผู้เรียนเป็นคนดี  
หมำยถึง ผู้เรียนมีวินัย จิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดี  
  ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญำ 
หมำยถึง รู้เท่าทัน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 

  บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
หมำยถึง มีความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

พันธกิจ (Mission)  

  1.iปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
การวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ 
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  4.iพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5.iสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iเสริมสร้ างให้ผู้ เ รียนมีความรู้  ความเข้า ใจ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นน า ในการบริหารจัดการและยกระดับ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ (Goals) 

  1.iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพลเมือง
ที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  4.iครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  5.iประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue)  

  กลยุทธ์ เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทาง
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเปน็เลิศในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 บทที่ 4 
กรอบกลยุทธ์พัฒนำกำรศกึษำ พ.ศ.2563-2565 

 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 1. จัดกำรศกึษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคม 

และประเทศชำติ 
       

เป้ำประสงค์ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินยั ซื่อสัตย์ 
ประหยดั ปฏิบัตตินตามหลักศาสนา รักษ์วิถีความเป็นไทย มีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียน รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่ด ี
3. ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี และมีภมูคิุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 

       

กลยุทธ ์ 1. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ซ่ือสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ รักษ์วิถีควำม
เป็นไทย มีวิถีชีวิตตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑค์ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสตูร ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าความรูไ้ป
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนผ่านการจดัการรู้ 
สู่วิถีผู้เรียนเป็นส าคญั และปรับพฤติกรรมนักเรียนได้จริง 

3. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 1  
ในสังกัดมีพฤติกรรมอยู่ในกลุม่ปกติ 

100 
 

n/a 
 
 

n/a 
 

100 
 

n/a 
 
 

n/a 
 

80 
 

n/a 
 
 

n/a 
 

90 
 

90 
 
 

70 

100 
 

100 
 
 

80 

 นต. 
 

สจ. 
 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ติดตามใหส้ถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนวถิีพุทธ โรงเรียนวิถีพอเพียง 
อย่างยั่งยืน 
3. รวบรวมเผยแพร่กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาอื่น ๆ  
4. ส่งเสริม/ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา ชุมชน 
เข้ามามสี่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
5. ประกาศวาระ “เด็กดีศรีพังงา” พร้อมจัดกิจกรรม หรือจัด
มหกรรม “เด็กดีศรีพังงา”  เพื่อกระตุ้นให้โรงเรยีนไปด าเนินการ
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
6. ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสอืของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

     1.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็น
ไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. โครงการปรับพฤติกรรม
นักเรียนในช้ันเรียน (เปลี่ยนหนู
น้อยให้เป็นคนใหม่) 
 
 
 
 

นต. 
 
 
 
 

สจ. 

กลยุทธ ์ 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมขุ เป็นพลเมืองท่ีดี 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของโรงเรียนมีการเลือกตั้งสภานักเรียน/
คณะกรรมการนักเรียน 

3. ร้อยละของโรงเรียนจัดตั้งหรือด าเนินการกลุ่มกิจกรรม 

100 
 
 

n/a 
 

n/a 

100 
 
 

n/a 
 

n/a 

80 
 
 

n/a 
 

n/a 

90 
 
 

80 
 

80 

100 
 
 

90 
 

90 

 นต./สจ 
 
 

สจ. 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. ระดับความสามารถเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  
(democratic citizenship) 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

4 5 สจ. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับสถาบนัชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์
ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรยีน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเทดิพระเกยีรติ
พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
3. สร้างและผลติสื่อสร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
5. สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไป
ตามแนวทางของสภานักเรียนต้นแบบ 
6. ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชด าริใน
พื้นที่จังหวัดพังงา  

     1. โครงการน้อมน าพระบรม 
ราโชบายรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัต ิ
 
2.โครงการน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา สู่การ
ปฏิบัติ “ตลาดนัดวิชาการ 
สะพานเช่ือมโยง สู่โลกอาชีพ” 
 
3. โครงการสภานักเรยีน 
 

นต. 
 
 
 

นต. 
 
 
 
 

สจ. 

กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี และมีภูมิคุม้กันจำกภัยใน
ทุกรูปแบบ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีภาวะโภชนาการที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการดแูลช่วยเหลือ 

79 
 

n/a 
 

n/a 

79 
 

n/a 
 

n/a 

80 
 

90 
 

n/a 

85 
 

95 
 

80 

90 
 

100 
 

85 

 สจ. 
 

สจ. 
 

สจ. 
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาการมสีุขภาวะที่ดดี้วย

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
     1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

และภมูิคุ้มกันผู้เรยีนใน
สถานศึกษา 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการอาหาร
เสรมินม และอาหารกลางวัน 
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะนักเรียน 
4. สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมกับ สสส. 
5. จัดการเรยีนรู/้กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการตามโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และโครงการสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนสีขาว 

2. โครงการเยี่ยมบ้าน ต้านยา 
สุขจัง...ที่พังงา 
 
3. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

สจ. 
 
 

สจ. 

ประเด็นกลยุทธ ์ 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21        

เป้ำประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร        

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก
ของหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป (5) 

80 
 

80 
 
 

80 

82.40 
 

82.40 
 
 

82.40 

84.87 
 

84.87 
 
 

84.87 

87.42 
 

87.42 
 
 

87.42 

90.04 
 

90.04 
 
 

90.04 

 นต. 
 

สจ. 
 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามระดับชั้น 

79.24 85.00 90 95 100  นต. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรยีน
ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 
2. จัดเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  
4. เตรียมความพร้อมให้กบัสถานศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการ
สอนในหลักสตูร IEP,MEP, EP, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และโรงเรียน 2 ภาษา ให้เป็นไปตามนโยบาย 
5. จัดท าฐานระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

     1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
2.โครงการความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  
 
3. โครงการการจดังาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ครั้งท่ี 
70 ประจ าปีการศึกษา 2564 

นต. 
 

 
สจ. 

 
 
 

 
สจ. 

กลยุทธ ์ 2. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21        

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมสีื่อ/นวัตกรรมด้านการอ่านการเขียน 
ที่ประสบความส าเร็จ 
2.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมสีื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถใช้สื่อ ICT และการสื่อสาร 
3.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมท่ีเสรมิทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักเรียน 
4.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมท่ีเสรมิทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักเรียน 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

80 
 

80 
 

80 
 

80 

90 
 

90 
 

90 
 

90 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 

การอ่าน การเขียน โดย 
   1.1 รวบรวมนวัตกรรมการอ่าน การเขียนของโรงเรยีนที่
ประสบความส าเรจ็ 
   1.2 ประเมินตรวจสอบประเมนิการอ่าน  
การเขียน ป.1-ป.6 พร้อมกับน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 จัดท าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ 
การอ่าน การเขียน 
   1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผลการ
พัฒนาการอ่าน การเขียน 
2. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มทีักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารและการเรียนรู้ โดย 
   2.1 ทบทวน วิเคราะห์เกณฑ์เกีย่วกับเรื่องของการใช้ ICT แต่
ละระดับ/จัดท ามาตรฐานการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนแตล่ะ
ระดับชั้น 
   2.2 ส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรยีนมีทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีตามระดับชั้นอย่างรู้เท่าทัน 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดย 
   3.1 ส่งเสริม/สร้างความเข้มแขง็ให้ศูนย์ PEER ในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้แก่สถานศึกษาในเครือข่าย 
   3.2 รวบรวมสื่อนวัตกรรมทีเ่กีย่วกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ในเว็บไซต ์

     1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
เพื่อการเรยีนรู้ในสตวรรษที่ 21  
ของสพป.พังงา 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
   3.4 ฯลฯ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
เป็นฐาน Project Base, Activities Base Learning, Problem 
Base 
   4.2 รวบรวมนวัตกรรมของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเพื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่าง 
   4.3 ส่งเสริมการจัดท าเครื่องมอืในการประเมินการคดิ
วิเคราะห ์

กลยุทธ ์ 3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ        

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานและมเีจตคติที่ดีต่อ 
การประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดหลกัสูตรเกี่ยวกับอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
4. ร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
และสามารถเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการมช้ชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้งส่งเสรมิทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนได ้

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

80 
 

80 
 

n/a 
 

n/a 
 

90 
 

90 
 

80 
 

80 

100 
 

100 
 

85 
 

85 

 สจ. 
 

สจ. 
 

สจ. 
 

สจ. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

     1. โครงการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมเวทีวิชาการดา้นอาชีพใน
ท้องถิ่น 
3. การจัดการประกวดผลติภณัฑข์องนักเรียนและการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์สู่ O-TOP  
4. แสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการและสถาบัน
อาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพังงา 
6. รวบรวมหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ใหโ้รงเรียน
น าไปใช้ตามบรบิทของสถานศึกษา 

2.โครงการอบรมแนะแนวศึกษา
ต่อสายอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

สจ. 

ประเด็นกลยุทธ ์ 3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้        

เป้ำประสงค์ 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมศีักยภาพตามหลักสตูรและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนำเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามหลักสตูรปฐมวัย 

92.95 100 90 95 100  นต. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมการน าแนวการจัดประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ มา
ใช้ เช่น มอนเตสเซอรี,่ BBL, STEM, Coding 
High Scope, สสวท.,บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. ต่อยอดและขยายผลการน าการจัดประสบการณ์รูปแบบบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้ครบทุกสถานศึกษา 

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัหา/ผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจแกผู่้ปกครองเกี่ยวกับการจดั
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย 

กลยุทธ ์ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนในระดับประถมศึกษำให้
สูงขึ้น 

       

ตัวชี้วัด 1. ผลการทดสอบ NT นักเรียนช้ัน ป.3  
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ป.6 
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ม.3 
4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ม.6 
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84.87 

 
84.87 

87.42 
87.42 

 
87.42 

 
87.42 

90.04 
90.04 

 
90.04 

 
90.04 

 นต. 
นต. 

 
นต. 

 
นต. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดท าคลังข้อสอบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ใหส้ถานศึกษา
น าไปใช้ในการยกระดับคณุภาพของผู้เรียน 
2. จัดท า Pre O-NET และน าผลมาวิเคราะห์พัฒนาก่อนสอบ  
O-NET ในรายมาตรฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรยีนรู้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน าผลการวิเคราะห์จากการ
ทดสอบระดับชาตไิปพัฒนาและตอ่ยอด 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
5. ส่งเสริมการน าข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการประเมินผล
ผู้เรยีน 

กลยุทธ ์ 3. พัฒนำหลักสูตรที่มีกระบวนกำรเรียนรู้ มีกำรวัดประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูร
ท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียน 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบการวัดและประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดทีไ่ด้รับการนเิทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
5. ร้อยละของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมทั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการนเิทศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา ได้ด าเนินการนเิทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนการนิเทศท่ีวางไว้อย่าง
ครบถ้วน 
6. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างรอบ
ด้าน ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ประเมินและตรวจสอบเรื่องของความสมบรูณ์ของหลักสูตร

สถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหลักสตูรแกนกลาง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบการสอน STEM 
ศึกษา มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบการสอน Coding 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีการวดัและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

     1.โครงการนิเทศบรูณาการ 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
 
2.โครงการนิเทศบรูณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อติดตามผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3.โครงการหลักสูตรพังงาศึกษา 
 
4.โครงการนิเทศบรูณาการ  
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นต. 
 
 

นต. 
 
 
 

นต. 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
       

เป้ำประสงค์ 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

       

กลยุทธ ์ 1.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพในรูปแบบที่หลำกหลำย 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้บรหิารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเขา้ใจและน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้
มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 25 ช่ัวโมงต่อป ี
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะพื้นฐานใน
การใช้ภาษาและ ICT ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีด าเนนิการพัฒนาครูในรูปแบบ PLC 
5. สามารถจดัการประชุมได้ร้อยละ 
6. ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร 
เกิดการประสานงานท่ีดี และเกิดสขุภาวะที่ดีในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน 
7. ร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาการอบรม 
8. ร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้  
และประสบการณ์ ไปใช้พัฒนา ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน 

n/a 
 

 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
n/a 
n/a 

 
 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 

 
80 

 
n/a 

 
73 
n/a 
n/a 

 
 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 
 

90 
 

80 
 

90 
n/a 
n/a 

 
 
 

n/a 
 

n/a 
 

80 
 
 
 

95 
 

90 
 

95 
80 
80 

 
 
 

80 
 

80 
 

85 
 
 
 

100 
 

100 
 

100 
85 
85 

 
 
 

85 
 

85 
 

 อก. 
 
 
 

บค. 
 

บค. 
 

บค. 
อก. 
บค. 

 
 
 

สจ. 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีนักจติวิทยาประจ าสถานศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ และน านโยบายสู่การปฏิบัตไิด้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

 
 

n/a 
 

 
 

n/a 
 

 
 

n/a 
 

 
 

80 
 

 

 
 

85 

 
 

อก. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรใน
แต่ละระดบั 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจดัท าแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบออนไลน,์ การอบรม, การประชุม  
4. ส่งเสริมสนับสนุนการน ารูปแบบการพัฒนาครูชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) มาใช้ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
5. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาน าไปใช้ 
6. พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับการเลื่อน 
วิทยฐานะ 

     1.โครงการประชุมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
2.โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
บริหารงานบุคคล สพป.พังงา 
 
3. โครงการประชุมผู้บริหาร
การศึกษา/ผอ.กลุม่ หน่วย 
 
4. โครงการประชุมบุคลากร
ภายใน สพป.พังงา 
 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สพป.พังงา 
6. โครงการอบรมส่งเสริม
ศักยภาพครเูพื่อเป็นนักจิตวิทยา
ประจ าสถานศึกษา โรงเรียนใน

อก. 
 
 
 

 
บค. 

 
 

อก. 
 
 

อก. 
 
 

บค. 
 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็นกลยุทธ ์ 5. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบรกิำรกำรศกึษำที่มีคุณภำพอย่ำง
เท่ำเทียมทั่วถึง 

       

เป้ำประสงค์ 1. ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

       

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนได้โอกำสในกำรเข้ำถึงกำร
รับบรกิำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของประชากรในเขตบรกิารที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ัน ป.1  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 ไดเ้ข้าเรยีนต่อช้ัน ม.1 
3. ร้อยละอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศกึษาตามระยะเวลาที่หลักสตูร
ก าหนด 

100 
 

100 
n/a 
80 

 
 

100 
 

100 
n/a 

85 
 
 

100 
 

100 
80 
90 

 

100 
 

100 
90 
95 

 
 

100 
 

100 
100 
100 

 
 

 สจ. 
 

สจ. 
สจ. 
สจ. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรยีนในเขตบริการให้เป็น
ปัจจุบัน 
2. รณรงค/์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆให้ผู้ปกครองทราบ
และส่งเด็กมาเข้าเรยีนอย่างทั่วถึง 
3. วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการออกกลางคัน และก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันตามบริบทของแต่ละ
พื้นที ่

     1. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
 

2. โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 
 

สจ. 
 
 
 

   สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้ประชากรวัยเรยีนได้เข้าเรียน 
ทุกคน 
5. ก าชับให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเด็กเข้าเรียน 

  
 
 
  

กลยุทธ ์ 2. พัฒนำเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ให้ได้รับกำร
เรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

       

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของเด็กพิการได้รับการสง่เสริมใหม้ีความพร้อมในการ
เรียนรูผ้่านการเรยีนรู้ตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
2. ร้อยละของเด็กท่ีด้อยโอกาสไดร้ับการช่วยเหลือให้มีความ
พร้อมในการเรยีนรู ้

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

80 
 

80 
 
 

90 
 

90 
 

 

100 
 

100 
 
 

 สจ. 
 

สจ. 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดท าฐานข้อมูลนักเรยีนพิการเรียนรวมด้วยระบบ SET 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง
นักเรียนและจัดท าแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับ
เด็กพิการต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนแกนน าพิการเรียนรวมมคีวาม
เข้มแข็งพร้อมกับเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนโรงเรียนอ่ืน 
4. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดในการพัฒนาการจดัการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม 
5. ส่งเสริมการจัดเวทีทางวิชาการส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
 
 

     1. โครงการพัฒนาการศึกษา
แบบเรียนรวม 
 
2. โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ศูนย์การเรียน 
 

สจ. 
 
 

 สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำ

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง 
       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ DLIT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 
 

n/a 

70 
 

70 

80 
 

80 

90 
 

90 

100 
 

100 

 นต. 
 

นต. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
2. ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจดัการศึกษาการสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
3. คัดเลือกสถานศึกษาท่ีจดัการเรยีนการสอนที่เป็นเลิศด้วย 
DLTV Best Practices เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น 

     1. โครงการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
2. โครงการประกวดโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 
ระดับเขตพื้นท่ี 

นต. 
 
 

นต. 

ประเด็นกลยุทธ ์ 6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

       

เป้ำประสงค์ 1. ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ มจีิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
กลยุทธ ์ 1. จัดกำรศกึษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียน ให้มีจิตส ำนึก

ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ร้อยละของสถานศึกษา มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ครผูู้เข้าอบรม มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมหลักสตูรการ
อบรมครู สื่อการเรียนรู้ในการอบรม 

n/a 
 

100 
 
 

n/a 
 

n/a 
 

100 
 
 

n/a 
 
 

80 
 

80 
 
 

n/a 
 
 

90 
 

90 
 
 

80 
 

100 
 

100 
 
 

85 
 

 สจ. 
 

สจ. 
 
 

สจ. 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาร่วมกับชุมชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
3. สง่เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน EESD School 
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและการจัดการใน
สถานศึกษาท่ีสร้างจิตส านึกแก่ผู้เรยีนและทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง  
สู่ “ผู้บริหารอยู่ ครสูอน โรงเรียนสวย ห้องเรียนคณุภาพ 
นักเรียนดเีก่งเรียนรู้อย่างมีความสขุ” 

     1.โครงการเสริมสรา้งคุณภาพ
ผู้เรยีน ให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
2.โครงการประกวดโรงเรียนทีม่ี
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและ
ห้องเรียนคณุภาพดเีด่น 
 
3. โครงการส่งเสรมิจิตส านึก
ผู้เรยีนเพื่อเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ระยะที่ 1) 
 

สจ. 
 
 
 
 

สจ. 
 
 
 

สจ. 



ห น้ า  | 45 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 7. พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ        

เป้ำประสงค์ 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กรชั้นน ามีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 
2. สถานศึกษาทุกแห่ง มีคณุภาพมาตรฐาน  
3. สถานศึกษากลุ่มเปา้หมาย มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
(เขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียน) 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนำส ำนักงำนเข้ำสู่มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำฯ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
2. จ านวนคะแนนผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
3. ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 

……. 
 

76.32 
 

n/a 

…… 
 

86.09 
 

n/a 

80 
 

89 
 

80 

85 
 

92 
 

85 

90 
 

95 
 

100 

 อก. 
 

อก. 
 

นผ. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมิน คณุธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. ส่งเสริมให้น านวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ
บริหารจดัการศึกษา 
3. น าระบบการจดัการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ KM 

     1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 
 

นผ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 46 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. พัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาที่
เป็นระบบครบวงจร PDCA 
5. พัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหม้ีความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบการบรหิารนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่า
อยู่ น่าท างาน เอื้อต่อการให้บริการ 

กลยุทธ ์ 2. พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีคุณภำพตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานปฐมวัยเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. โรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 
ปี พ.ศ. 2563-2565 ระดับสถานศึกษา ทุกโรง 
5. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง 
7. จ านวนผู้ประกอบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา 
 

n/a 
 

80.00 
 
80.00 

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

81.45 
 

85.61 

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

80 
 

90 
 

90 

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 

90 
 

95 
 

95 

 

136 
 

80 
 

0 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

136 
 

90 
 

0 
 
 

 นต. 
 

นต. 
 

นต. 
 

นผ. 
 

บส. 
 

บส. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 9. จ านวนโรงเรียนได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
11. ครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ได้รับ
ความรู้จากการอบรม 
13. ระดับความส าเร็จเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education 
Area Management Support System : AMSS++)  กับระบบ
ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( School 
Management Support System : SMSS)  เข้าด้วยกัน 
14. ระดับความส าเร็จของบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาทุกโรงเรียน ที่
รับผิดชอบงานธุรการ ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( School Management Support System: 
SMSS) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง และสามารถขยายผลการใช้งาน
ระบบได้ 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 
 
 

n/a 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 
 
 

n/a 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 
 
 

n/a 

25 
 

136 
 

4 
 
 
 
 

4 

30 
 

272 
 

5 
 
 
 
 

5 

 ตสน. 
 

ตสน. 
 

อก. 
 
 
 
 

อก. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท ามาตรฐานสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับบริบท 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพที่เน้นการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท า SAR 
5. เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือ 

     1.โครงการพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา รอบ 4 
 
2.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
3.โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ปีงบประมาณ 2563-2565 
และจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
4. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งความเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 
 
5.โครงการตรวจสอบ ตดิตาม 
การบริหารจัดการงบประมาณ
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพสัดุของ สพป.
พังงา และโรงเรยีนในสังกัด 

นต. 
 
 

นต. 
 
 
 

นผ. 
 
 
 
 
 

 
นต. 

 
 
 
 

ตสน. 
 

 
 

 



ห น้ า  | 49 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
6. โครงการประชุมขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และตามค ารบัรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) 
 
7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคมุ
ภายใน ประจ าปี 2563 
 
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
การระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 
9.โครงการอบรมหลักสูตร  
การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การพัสดุ ระดับผู้ปฏิบตัิงาน
โรงเรียน 
 
10. โครงการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับโรงเรยีน 
 

อก. 
 
 
 
 

 
อก. 

 
 
 

 
อก. 

 
 

 
บส. 

 
 
 
 

นผ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี ส าหรับสถานศึกษา 
 
12. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตสน. 
 
 
 
 
 

อก. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
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ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมสถำนศึกษำกลุม่เป้ำหมำย ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์

ที่ก ำหนด 
       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ผ่านเกณฑ์
คุณภาพโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
2. ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสามารถด าเนินการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัที่มีอัตราว่างพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนกัเรียน 40 คนลงมา มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่่ีสามารถใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
5. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6. กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) ทุกแห่งสามารถด าเนินงานบริหาร
จัดการสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางกรอบนโยบายที่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาก าหนดได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 

n/a 
n/a 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 
 

n/a 
n/a 

80 
 

80 
 

n/a 
 

n/a 
 
 

n/a 
n/a 

90 
 

90 
 

90 
 

75 
 
 

1 
8 

100 
 

100 
 

100 
 

75 
 
 

2 
8 

 นต. 
 

นต./นผ. 
 

บค. 
 

นผ. 
 
 

นผ. 
นผ. 

แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ประสานช่วยเหลือเรื่องการวางแผนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการแต่ละประเภท 
2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้โรงเรียนด าเนินการเป็นไปตาม
แนวทางของโครงการแต่ละประเภท 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการใน
ภาพรวมของวิชาการ 

     1.โครงการเสริมสรา้งความ
เข้มแข็ง ศปอ. 
 
2. โครงการสรรหาบคุคลเพื่อ
เป็นพนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างช่ัวคราว จากเงิน
งบประมาณรายจ่าย สพฐ. 
สังกัด สพป.พังงา 

นผ. 
 
 

บค. 
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ประเด็น รำยละเอียด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
3. โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

นผ. 

กลยุทธ ์ 4. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

       

ตัวชี้วัด 1. ระดับความส าเร็จของการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
ทุกภาคส่วน 

n/a n/a 4 4 5  อก. 

2. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น …….. …….. …….. …….. ……..  อก. 
แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการการสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน 
2. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐมาช่วยกันศึกษา 

     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

สจ. 
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บทที่ 5 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานภายใน
ส านักงานและสถานศึกษา ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติจึงก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินดังนี้ 

1. หลักกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนสู่การปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 สู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
  "องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย" 
  Leading organization in educational management. The learners are good people with 
intelligence based on Thainess. 

1.2 เป้ำประสงค์ 
  1)iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพลเมือง
ที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2) iผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3)iผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  4)iครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  5)iประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6)iผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7)iส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 1.3 ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิรูปในทศวรรษที่สอง โดยเน้น 
  1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุดใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ยุคใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่) 
  2) การขยายโอกาสทางการศึกษา 
  3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
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2. กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจโครงการไปด าเนินงานให้
เกิดผลส าเร็จ (สมพิศ สุขแสน.2545) ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลายๆ อย่างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ (empowerment) การประสานงาน (co-crdinate) การอ านวยการ (direction) การควบคุม
งาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วยการน า
แผนไปปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือ  
จะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

 2.1 กำรสื่อสำรกลยุทธ์ 
  ด าเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ และระบบวัดผลการด าเนินงาน ให้แก่ บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผน ในการ
สื่อสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
 2.2 ก ำหนดทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
  ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจากกลุ่มภายในส านักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
  ในการขับเคลื่อแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์แผนเพ่ือก าหนดโครงการ/งานตามกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 2.4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
  ด าเนินการให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

3. กำรจัดกำรระบบติดตำม ประเมินและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 

  จัดระบบการวัดผลการด าเนินงานกับกลยุทธ์หลัก แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy 
Map) มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ แล้วแปลงตัวชี้วัดองค์กร
ไปสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ระดับสถานศึกษา และระดับบุคคล โดยจัดท าเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการกับ
หน่วยงานลสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ เป็นรายปีและ
เมื่อสิ้นสุดแผน 

4. กำรจัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)  

  บทบาทในการจัดการข้อมูลเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม กลยุทธ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนเปลง
นอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถน ากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

5. กำรขับเคลื่อนสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 

  การบริหารกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานภายในตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด 

6. กำรพัฒนำองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์  
 
 





 

ประกาศ 
เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐) 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๖๕  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  และต่อมา  
ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   เพ่ื อรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   และเมื่ อได้ รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย   
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

บัดนี้  คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าตไิดด้ าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบกับ 
ในคราวประชุมสภานิ ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ เมื่ อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ที่ ประชุมได้ ลงมติ 
ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  ดังมีสาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  



-๗- 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  



-๘- 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว 
ที่จะทําให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 
อย่างเหมาะสม คนไทยได้ รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง 
ไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้   



-๙- 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน 
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน 
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง  
และลดความเหล่ือมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 



-๑๐- 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา 
เพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง
และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มี เ ป้าหมายการพัฒนาที่สํ า คัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืนในทุกมิติ   
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น
การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด 
ความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

 



-๓๔- 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
๑. บทนํา 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  
โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทย ที่ มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  
และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสําคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนา 
ทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สําคัญ
ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตและ 
มีจิตสํานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับ 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภท  และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย 
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่ เข้มแข็งอบอุ่นซึ่ งเป็น 
การวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการ
เกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วม 



-๓๕- 

พัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการเสริมสร้าง
ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและ
กีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 

๒. เป้าหมาย 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

๓. ตัวช้ีวัด  
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต  

๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ดําเนินชีวิตโดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และ 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง 
การพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต  

๔.๑.๒ การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอันดีงาม 

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคําสอนที่ดีงาม
ให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คําสอนที่ถูกต้อง
ของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต 
ที่เข้าใจง่าย และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

 



-๓๖- 

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา 
ผู้นําชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้
ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคน
ในบริษัททั้งพนักงานและลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนให้คํานึงถึงต้นทุนทางสังคม 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม  

๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลา
และพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ 
สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นําเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย
สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย 
เห็นคุณค่าและความสําคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทํางาน 
เพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
รอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน 
ทุกช่วงวัยที่เคยกระทําผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน 
การตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จําเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะ 



-๓๗- 

ด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลัก 
การทํางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค์ มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  
มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ และการอํานวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชํานาญพิเศษ 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้ง 
มาตรการขยายอายุการทํางาน 

๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริม
ให้มีการทํางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทํา 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับ
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจําเป็นพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม  

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  
การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ 
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
ที่ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และการตั้งคําถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิด
ของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้  
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 



-๓๘- 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก  
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และ
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่ มี 
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง  

๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
จัดให้มีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรง 
สู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้ง 
มีการปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า 
การวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  

๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้ 
สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวน
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได้ 

๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความ
เข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน  



-๓๙- 

เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ 
ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน 
การฝังตัวและการทํางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  

๔.๓.๖ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้น
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า 
ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
และใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุ 

๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา 
สู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะ 
ในระดับภูมิภาค 

๔.๔ การตระหนักถึ งพหุปัญญาของมนุษ ย์ที่ หลากหลาย  อาทิ  ภาษา  ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน โดยการพัฒนา 
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ 
ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคง  

๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมท้ังสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล  
มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับ 
และเห็นความสําคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ  
จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ  
เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา 
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 

๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน  
ที่เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือ
การทํางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา  
เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 



-๔๐- 

ให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคง 

๔.๔.๓ การดึ งดูดกลุ่ ม ผู้ เ ช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มี ความสามารถ 
ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทํางาน
ชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึง 
ผู้ มีความสามารถที่ มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ กําเนิดในประเทศไทยที่ มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มี
ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษา 
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กําเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการทําประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ  

๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา  
และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ 
สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  

๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร 
ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ 
ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ 
สุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม 
และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดํารงชีวิต 

๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริม
สุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน 
เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  

๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะ
ของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกําหนดให้มีการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดําเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับ 
สุขภาวะ  

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์
และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คําปรึกษา 
วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความ
หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
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ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูล
สุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความย่ังยืนทางการคลัง รวมถึง
การปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง  
เป็นธรรม และยั่งยืน 

๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ โดยให้
ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็น
ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน  
โดยรัฐจะทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถ 
สร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สําคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่  

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ 
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่าง 
มีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทํางานและการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเร่ิมจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริม 
การเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม 
กับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์
และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัว 
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน  
การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย กําหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว 
ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งครอบครัว 

๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐาน
ที่ดี ในสังคม  การสร้างกระบวนการเ รียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
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ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม 
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ 
ในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจ
ของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคล
ของประเทศ นําไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทาง 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานท่ีมี
ทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษา 
ต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับ
นานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่ มี 
ความจําเป็นต่อทักษะในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ
ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ  
สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี  

๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา 
และนันทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
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อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่  
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ 
ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ   
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสําเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทาง
อาชีพที่ ม่ันคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ  
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนํามาใช้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชพี และนันทนาการเชิงพาณิชย์  

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา  
ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคล 
กลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร
ทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางการลงทุน 
และฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬา 
และนันทนาการ และธรุกิจที่เก่ียวข้อง 
  



 
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ ๕  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

 
 
	 เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา	 จึงได้
กำหนดยทุธศาสตร	์วตัถปุระสงค	์เปา้หมาย	ตวัชีว้ดั	และแนวทางการพฒันา	ภายใต	้๖	ยทุธศาสตรห์ลกั	 
ประกอบด้วย		

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 การผลิตและพัฒนากำลังคน	 การวิจัย	 และนวัตกรรม	 เพื่อสร้าง	 
	 	 	 	 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 	 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย	และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 	 การสร้างโอกาส	ความเสมอภาค	และความเท่าเทียมทางการศึกษา	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 	 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา	
 
	 โดยมีรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์	ดังนี้	
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 
 
	 ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ
มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น	 อาทิ	 ความรุนแรงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ยาเสพติด	 ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ	ภัยจากโรคอุบัติใหม่	ภัยจากไซเบอร์	เป็นต้น	ความมั่นคงของชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะ
มิติด้านการทหารหรืออำนาจอธิปไตยเท่านั้น	แต่ยังครอบคลุมมิติต่าง	ๆ	ทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ฯลฯ	 ซึ่งในแต่ละมิติล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ	การปอ้งกนัภยัคกุคามเหลา่นัน้จะตอ้งพจิารณาในมติทิีม่คีวามเชือ่มโยงกนั	และการดำเนนิการ	 
เพื่อวางรากฐานและกลไกการสร้างความมั่นคงเพื่อป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านั้นจะต้องเริ่มที่
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ		
	 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินั้น	 จำเป็นต้องวาง
รากฐานการสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาต ิ คือสถาบันหลักของชาต	ิ อันประกอบด้วย	 
ชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	สถาบันพระมหากษัตริย์	 ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น	 เป็นศูนย์รวมจิตใจ	
ความรัก	 ความสามัคคีของคนในชาติ	 นอกจากนี้	 ยังครอบคลุมถึงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การสร้างความเป็นธรรม	 ความปรองดอง	 และ
ความสมานฉันท์ในชาติ	 รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
และความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 คือการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น
อาชญากรรม	 ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ยาเสพติด	 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ	 ภัยจากโรค
อุบัติใหม่	 ภัยจากไซเบอร์	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อแก่นหลักของประเทศ	 โดยให้
ความสำคัญในการรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ	 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาต	ิ และการเสรมิสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีส่นัตสิขุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้ ตลอดจน	 
มุง่สง่เสรมิความมัน่คงทัง้การปอ้งกนัผลกระทบหรอืลดความเสีย่งจากภยัคกุคามตา่ง	 ๆ	 ซึง่สอดคลอ้ง	 
กับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๔	
	 ดังนั้น	 การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญที่มีผลด้านความมั่นคงแก่	 
คนในชาติจะส่งผลให้ทุกคนมีจิตสำนึก	 ความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 ความคิด	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ		 
ค่านิยม	 และพฤติกรรมที่เหมาะสม	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่	 ๒๑	
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข	 อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศเกิด	 
ความมั่นคง	ธำรงรักษาอธิปไตยและผ่านพ้นจากภัยคุกคามต่าง	ๆ	ได้	
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 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑		เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 	 ๑.๒	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย	 ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม	 จริยธรรม	
ปลอดภัย	และสมานฉันท์	
	 	 ๑.๓	 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง	 (Civic	 Education)	 ในสังคมไทย	 รวมทั้ง	 
การยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	
	 	 ๑.๔	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	
และพื้นที่พิเศษ	 (พื้นที่สูง	 พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน	 และพื้นที่เกาะแก่ง	 ชายฝั่งทะเล)	 และ	 
ส่งเสริมกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 กลุ่มชนชายขอบ	 และแรงงานต่างด้าว		 
ให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
ความต้องการของชุมชนและพื้นที่	
	 	 ๑.๕	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย	จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	
อาทิ	 อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ยาเสพติด	 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ	 ภัยจาก	 
โรคอุบัติใหม่	และภัยจากไซเบอร์	เป็นต้น	

 ๒)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ	 และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ	เนตรนารีเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง	(Civic	Education)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	
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  ๒.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
และพื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 แต่ละวิชา	 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของผู้เรียน	 เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ	 สามารถ	 
มีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม	 วัฒนธรรม	
และภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)		ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
และพืน้ทีพ่เิศษทีเ่ขา้รว่มโครงการดา้นการพฒันาศกัยภาพหรอืความสามารถพเิศษเฉพาะดา้นเพิม่ขึน้ 
	 	 	 ๕)	 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	
และวัฒนธรรม	กลุ่มชนชายขอบ	และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ	 มีระบบเงินเดือน	
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น	

  ๒.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต  
รูปแบบใหม่ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง	 
การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม	 เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 มีระบบ	 กลไก	 และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม	 
ในรูปแบบใหม่	
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง	
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 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
	 	 	 ๑)	 สร้างจิตสำนึกของคนไทยทุกช่วงวัยและประชาชนต่างเชื้อชาติที่อยู่ใน
ประเทศไทยให้มีความจงรักภักดี	 และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ	 ได้แก่	 ชาติ	 ศาสนา		 
พระมหากษัตริย์		
	 	 	 ๒)	 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย	 ความสามัคคี	 สมานฉันท์	 สันติวิธี	
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	
	 	 	 ๓)	 เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ	 ศาสนา		 
พระมหากษัตริย์	 ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา	 รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง	 ๆ	 เช่น		 
ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ	 เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน	
	 	 	 ๕)	 จัดให้มีการเรียนการสอน/กิจกรรม	 เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม	 
พหุวัฒนธรรม	
	 	 	 ๖)	 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองใน	 
ทุกระดับการศึกษา	

  ๓.๒ ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
	 	 	 ๑)	 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ	 
การศึกษาให้กับผู้เรียนในพื้นที่	
	 	 	 ๒)	 สรา้งโอกาสทางการศกึษา	 และบรูณาการทนุการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ		 
จัดระบบการเทียบโอน	 รับรองคุณวุฒิการศึกษา	 และใบประกอบวิชาชีพผู้ที่จบการศึกษาจาก	 
ต่างประเทศ	รวมทั้งส่งเสริมให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด	 
การศึกษาและการให้ความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน	 
ภาคใต้	จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา	
	 	 	 ๔)	 พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด	 (ตาดีกา)	
สถาบันศึกษาปอเนาะ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	ให้มีคุณภาพ	และถูกต้องสอดคล้องตามหลักการ
ศาสนา	
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	 	 	 ๕)	 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม	วัฒนธรรม	และภาษาถิ่น	
	 	 	 ๖)	 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	

  ๓.๓ ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
(พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
พิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคม	อัตลักษณ์	และความต้องการของชุมชนและพื้นที่		
	 	 	 ๒)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพื่อการสร้างอาชีพและ
รายได้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่พิเศษสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและ
ภาษาท้องถิ่น	รวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	
	 	 	 ๔)	 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด	 
การศึกษาและการให้ความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่พิเศษ	 จำแนกตามระดับ/ประเภท	 
การศึกษา		
	 	 	 ๕)	 สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็ก	เยาวชน	ประชาชนในพื้นที่พิเศษ	
	 	 	 ๖)	 พัฒนาความรู้และทักษะของครูในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัย	
	 	 	 ๗)	 พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	 สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง	 และครูที่
ปฏิบัติงานหรือช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	 รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ	
	 	 	 ๘)	 จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถ	 
เข้าถึงบริการการศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	

  ๓.๔ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน  
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง	 
โดยแนวทางสันติวิธี	 เพื่อให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่าง	ๆ		
	 	 	 ๒)	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่		
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	 	 	 ๓)	 พัฒนาระบบ	 กลไก	 และมาตรการที่ เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข	 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	

 ๔)  แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการสร้างจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์		
	 	 	 ๒)	 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	
	 	 	 ๓)	 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ	

    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ	
	 	 	 ๒)	 โครงการศกึษากระบวนการเรยีนรูแ้ละปลกูฝงัแนวทางการจดัการความขดัแยง้	 
โดยแนวทางสันติวิธี	
	 	 	 ๓)	 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ	
	 	 	 ๔)	 โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง	(Civic	Education)	
	 	 	 ๕)	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม 
  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 
	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการนำประเทศเข้าสู่สังคมโลกใน
ศตวรรษที่	 ๒๑	 และเป็นประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย	
๔.๐	 การเตรียมความพร้อมกำลังคนทั้งด้านความรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะที่จำเป็นให้สามารถปรับตัว
และรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต	 และการแข่งขันอย่างเสรีและ	 
ไรพ้รมแดน	 จงึเปน็ความสำคญัจำเปน็เรง่ดว่นทีป่ระเทศตอ้งเรง่ดำเนนิการเพือ่สรา้งขดีความสามารถ	 
ในการแข่งขันของประเทศ	
 ในสภาวการณป์จัจบุนัของประเทศไทย	 การผลติและพฒันากำลงัคนในภาคการศกึษายงัคง	 
เป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา	 ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียน	 
ที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ	 และให้ความสำคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้
และสมรรถนะในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา	 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 เน้นการผลิต
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ซึ่งดำเนินการได้ง่ายกว่าด้านอื่น	 และมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ		 
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะที่สำคัญจำเป็น	 เช่น	 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	
และทักษะดิจิทัล	 และขาดสมรรถนะในการทำงานตามอาชีพ	 ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง	 และพัฒนาผลิตภาพของงานเพื่อการพัฒนาประเทศได้	 สภาวการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหา	 
การว่างงาน	 การทำงานในระดับต่ำกว่าวุฒิการศึกษา	 และการขาดแคลนกำลังคนระดับกลางที่เป็น
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 รวมถึงการไม่สามารถ
สร้างนวัตกรรมหรือมูลค่าเพิ่มในผลผลิตของงานได้	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณางานวิจัยที่ส่งผลต่อ	 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	พบว่า	 ยังมีปัญหาทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ	 อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัย	 และเงินลงทุนเพื่อ	 
การวิจัยและพัฒนาที่มาจากภาครัฐเป็นหลัก	 ส่งผลให้ขาดแคลนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประเทศ	 ทำให้ประเทศไม่สามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ		
	 ดังนั้น	 จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 จะต้องร่วมกันกำหนด
กรอบทศิทางและเปา้หมายการผลติและพฒันากำลงัคนทีช่ดัเจนในสาขาตา่ง	 ๆ	 เพือ่การผลติกำลงัคน	 
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับ	 
ตา่ง	ๆ	ทีส่ามารถสรา้งเสรมิทกัษะสำคญัในศตวรรษที	่ ๒๑	 โดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ	วทิยาศาสตร	์ 
และทักษะดิจิทัล	 และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ		 
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ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	 และการฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
อย่างครบวงจรในสถานการณ์จริง	 เช่น	 ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา	 ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน	 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 เพื่อสร้างกำลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของ	 
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขัน	 
ในศตวรรษที่	๒๑	และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	

 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑	 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะที่สำคัญ
จำเป็นในศตวรรษที่	๒๑	และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	
	 	 ๑.๒	 เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทำงาน
และเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน		
	 	 ๑.๓	 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในภาคการศึกษา	 การวิจัย	 การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ	
	 	 ๑.๔	 เพื่อปรับทิศทางการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ	
	 	 ๑.๕	 เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ	ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย	๔.๐	
	 	 ๑.๖	 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน	เพื่อเพิ่มผลผลิต	มูลค่า	
ทางเศรษฐกิจ	และการพัฒนาประเทศ	

 ๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มฐีานขอ้มลูความตอ้งการกำลงัคน	 (Demand)	 จำแนกตามกลุม่อตุสาหกรรม	 
อย่างครบถ้วน	
	 	 	 ๒)	 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น	เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา	
	 	 	 ๓)	 สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีสูงขึ้น	 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์		
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น		
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	 	 	 ๕)	 ร้อยละของผู้ ได้ รับ เงินกู้ ยืม เพื่ อการศึกษาในสาขาที่ สอดคล้องกับ	 
ความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ	 
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา	 
ในแต่ละระดับ	 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ	 (CEFR)	 สูงขึ้น	 (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)			
	 	 	 ๘)	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตาม
ข้อมูลความต้องการกำลังคน	(Demand)	ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๙)	 ประชากรวัยแรงงาน	(๑๕	–	๕๙	ปี)	มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๐)	 ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน	 (๑๕	 -	 ๕๙	 ปี)	 ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๑๑)	 ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๒)	 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา	(ไม่นับศึกษาต่อ)	ภายในระยะเวลา	๑	ปี	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๓)	 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาภายในระยะเวลา	๑	ปี	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๔)	 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๕)	 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 มีสมรรถนะ
เป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๖)	 อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	(IMD)	

  ๒.๒ สถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานทีจ่ดัการศกึษาผลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญ  
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 รอ้ยละของสถาบนัอดุมศกึษาทีม่กีารผลติบณัฑติและวจิยัตามความเชีย่วชาญ	 
และความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๒)	 สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น		
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	 	 	 ๓)	 ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/
หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๔)	 จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ	 (Dual	 Degree)		 
ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๕)	 จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และ
การวิจัยเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๘)	 จำนวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๙)	 จำนวนสถาบนัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษาทีจ่ดัหลกัสตูรสำหรบัผูม้คีวามสามารถ	 
พิเศษเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๐)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๑)	 ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๒)	 ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา	 เพื่อพัฒนากำลังคนตาม
ความต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๑๓)	 รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งรฐั	 เอกชน	สถานประกอบการ		 
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	

  ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๒)	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใชป้ระโยชน	์ 
ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร	๑๐,๐๐๐	คน	เพิ่มขึ้น	
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	 	 	 ๕)	 จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์	 ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา	 
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	

 ๓)  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
	 	 	 ๑)	 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคน	(Demand-Supply)		
	 	 	 ๒)	 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา	 เร่งปรับค่านิยม	 และวางรากฐานทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 	 	 ๓)	 จัดทำแผนและเร่งรัดการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความรู้และสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	 และ
แผนการผลติทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตรช์าต	ิ	 
๒๐	ปี	และยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐		
	 	 	 ๔)	 เพิ่มปริมาณผู้เรียนในสัดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 เช่น	 การใช้กลไกทางการเงินเพื่อควบคุมการผลิต	 
กำลังคน	การใช้ระบบการแนะแนว	เป็นต้น	
	 	 	 ๕)	 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ	 (อาทิ	
สะเตม็ศกึษา	ทวศิกึษา	ทวภิาค	ีทววิฒุ	ิ สหกจิศกึษา)	 เพือ่พฒันากระบวนการคดิ	 และการสรา้งสรรค	์ 
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม		
	 	 	 ๖)	 ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา	 เพื่อสร้างทางเลือกใน	 
การตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ	และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ	
	 	 	 ๗)	 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน	
	 	 	 ๘)	 เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้เรียนและกำลังแรงงาน	 โดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร	การทำงานร่วมกัน	และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง		
	 	 	 ๙)	 พัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถ	และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ระดบัการศกึษาตามระดบัคณุวฒุกิารศกึษา	 ผา่นระบบการศกึษาและการเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย		 
ยืดหยุ่น	ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	ทั้งการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย		
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	 	 	 ๑๐)	พัฒนาระบบการทดสอบ	 วัดและประเมินผลการเรียนรู้	 (learning	
outcomes)	ตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ	ระบบการเทียบโอน	จากการสะสมหน่วยการเรียนและ
ประสบการณ์การทำงานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	

  ๓.๒ สง่เสรมิการผลติและพฒันากำลงัคนทีม่คีวามเชีย่วชาญและเปน็เลศิเฉพาะดา้น 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนา
กำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล	
	 	 	 ๒)	 จดัตัง้และพฒันามาตรฐานสถานศกึษาทีเ่นน้การเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตร	์ 
และเทคโนโลยี	
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ	 มาตรฐานอาชีพสู่การปฏิบัติ	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ	 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	
	 	 	 ๕)	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน	 โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน	 ภาครัฐ	 ผู้ประกอบการ	 (ประชารัฐ)	 ทั้งระหว่างองค์กร
ภายในและต่างประเทศ	
	 	 	 ๖)	 ปรับระบบการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงและยืดหยุ่น	 เพื่อให้ผู้ เรียนทั้ง	 
สายสามัญและสายอาชีพสามารถเรียนข้ามสายได้	
	 	 	 ๗)	 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 (NQF)	
มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานและยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	
	 	 	 ๘)	 ขับเคลื่อนการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
ดำเนินการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อการยกระดับฝีมือ
แรงงานของประเทศสู่ระดับสากล	
	 	 	 ๙)	 พัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ	
	 	 	 ๑๐)	 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน	 
และการพัฒนาประเทศ	
	 	 	 ๑๑)	 พฒันาหลกัสตูรเพือ่เสรมิสรา้งความเชีย่วชาญในสาขาตา่ง	 ๆ	 แบบครบวงจร		 
ซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางถึงปลายทาง	 ตั้งแต่กระบวนการผลิต	 การแปรรูป	 การจัดจำหน่าย		 
การตลาด	และการดำเนินการในเชิงธุรกิจ	
	 	 	 ๑๒)	 พัฒนาระบบการสะสมและการเทียบโอนเพื่อยกระดับคุณวุฒิและ
สมรรถนะของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	
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  ๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	
	 	 	 ๒)	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและการมีส่วนร่วมจาก	 
ทุกภาคส่วน	
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากร	 
ด้านการวิจัย	

 ๔)  แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการประชารัฐเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ	
	 	 	 ๒)	 โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
	 	 	 ๓)	 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการจดัการศกึษารปูแบบทวภิาคแีละสหกจิศกึษา	
	 	 	 ๔)	 โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและประชาชน	
	 	 	 ๕)	 แผนงานพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่	๒๑	
	 	 	 ๖)	 โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ	
	 	 	 ๗)	 โครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	
	 	 	 ๘)	 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาชีพของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ	

    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 โครงการพฒันาระบบความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัการศกึษา	สถานประกอบการ	 
สมาคมวิชาชีพ	 เพื่อการกำหนดและจัดทำมาตรฐานหลักสูตร	 มาตรฐานสถานศึกษา	 มาตรฐาน
สถานประกอบการ	และมาตรฐานครูฝึก		
	 	 	 ๒)	 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 การพัฒนาองค์ความรู้	 การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้าง	 
ความเป็นเลิศในศาสตร์/สาขาวิชาที่แต่ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญ	 รวมทั้งการพัฒนาสถาบัน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล		
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	 	 	 ๓)	 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ที่จำเป็นและตรงตาม
ความต้องการของประเทศ	 เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	 สถาบันอาชีวศึกษา	 
และอุดมศึกษา	
	 	 	 ๔)	 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน		
	 	 	 ๕)	 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับบัณฑิตจบใหม่	 
ด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล	
	 	 	 ๖)	 โครงการออกแบบระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร	 
ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการวิจัย	รวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษ	
	 	 	 ๗)	 โครงการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคนทางการวิจัยและ
นวัตกรรม	
	 	 	 ๘)	 แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และการวิจัย	
โดยการแลกเปลี่ยนกำลังคนในวิชาชีพต่าง	ๆ	ระหว่างประเทศ	
	 	 	 ๙)	 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ	
	 	 	 ๑๐)	 โครงการจัดทำและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร	 การเรียนรู้	 สื่อ	 การวัดและ
ประเมินผลด้านอาชีพ	และมาตรฐานวิชาชีพ		
	 	 	 ๑๑)	 โครงการจัดทำและพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ	
	 	 	 ๑๒)	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีและ	 
สหกิจศึกษา	
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 
	 รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ	 
ความสามารถของแต่ละบุคคลตามความถนัด	 ความต้องการและความสนใจ	 เพื่อให้มีอาชีพ	 
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้	 และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	 โดยการให้การศึกษาและ	 
การเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุคนทกุชว่งวยั	ตัง้แตป่ฏสินธใินครรภม์ารดาจนถงึสิน้ชวีติ	การเตรยีมความพรอ้ม	 
พ่อแม่เมื่อตั้งครรภ์	การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนเข้าสู่ระบบการศึกษา	การจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กช่วงปฐมวัย	 ช่วงวัยเรียน	 วัยทำงาน	 และวัยสูงอายุ	 ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ	
นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ในลักษณะการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต		
	 การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบ	 
ก้าวกระโดด	 สภาพภูมิอากาศ	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก		 
รูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกัน		 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดลดลง	และเกิดสังคมผู้สูงวัย	การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม	 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม	 วิถีชีวิต		 
รูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย	 การศึกษาจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม	 
ให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ให้มีการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย	และ
ทักษะ	คุณลักษณะ	สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่	๒๑	
	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจสำคัญร่วมกันของรัฐ
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา	 มาตรฐานการศึกษา		 
การพัฒนาหลักสูตร	 กระบวนการเรียนรู้	 สื่อ	 แหล่งเรียนรู้	 และการวัดและประเมินผลของผู้เรียน	 
ในทุกระดับการศึกษา	 ทุกกลุ่มเป้าหมาย	 และทุกช่วงวัย	 เพื่อสร้างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ		 
มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 สามารถศึกษา	 เรียนรู้	 และพัฒนา
ศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ	 ความถนัดและความสนใจ	 เพื่อการประกอบ
อาชีพและการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคม	 และการปรับปรุงระบบการผลิตและ
พัฒนาครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาเพื่อให้ได้ครูดี		 
มีความรู้	 ทักษะ	 และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน	 และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละ
บุคคลต่อไป	
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 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑	 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี	 มีคุณลักษณะ	 ทักษะ	 และสมรรถนะ	 
ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 ๒๑	 และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	
	 	 ๑.๒	 เพื่อพัฒนาทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา	ทั้งการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	และกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ	
	 	 ๑.๓		เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย		
	 	 	 ๑)	 เด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ	และได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ	
	 	 	 ๒)	 เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่	 ๒๑	 มีทักษะชีวิต	 มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม	 มีภูมิคุ้มกัน	 และมีคุณธรรม	
จริยธรรม	
	 	 	 ๓)	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้	 ทักษะอาชีพ	 ทักษะชีวิต	
ทักษะการทำงาน	 ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน	 รวมทั้งมีคุณธรรม	 จริยธรรม		 
มีจิตสาธารณะ	และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้	
	 	 	 ๔)	 แรงงานมีความรู้	 ความสามารถ	 และสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน	ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 	 	 ๕)	 ผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้	 ความสามารถเพื่อการทำงาน	 
อย่างต่อเนื่อง	 อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	 รวมทั้งมีบทบาทในการถ่ายทอด	 
องค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศ	
	 	 ๑.๔	 เพื่อผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มี	 
คุณธรรม	 มีจิตวิญญาณความเป็นครู	 มีสมรรถนะสูง	 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ	 
ที่	๒๑	และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	และยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	

 ๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 ๒๑	
เพิ่มขึ้น	
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	 	 	 ๒)	 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย	
และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น	
	 	 	 	 ๒.๑	 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 	 ๒.๒	 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัย	 
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 ที่จัด
กิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย	จิตสาธารณะ	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	

  ๒.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของเด็กแรกเกิด	–	๕	ปี	มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง	 จัดการเรียนรู้	 
ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละการอ่านของคนไทย	(อายุตั้งแต่	๖	ปี	ขึ้นไป)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 
ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 จำนวนผู้เรียนในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้	 ความเชี่ยวชาญระดับสูง	 
ในศาสตร์/สาขาต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ประชากรวัยแรงงาน	(๑๕	–	๕๙	ปี)	มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับ	 
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๘)	 จำนวนผูส้งูวยัทีไ่ดร้บับรกิารการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะอาชพีและทกัษะชวีติ	 
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๙)	 จำนวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงาน
และถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น	

  ๒.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	
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	 	 	 ๒)	 จำนวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย	 และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน	 
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดัการศึกษาตามหลักสูตร	 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน	(+๓)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	

  ๒.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 จำนวนแหลง่เรยีนรู	้ หอ้งสมดุ	พพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากภาคเอกชน		 
สถานประกอบการ	สถาบันศาสนา	มูลนิธิ	สถาบัน/องค์กรต่าง	ๆ	ในสังคมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษา
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย	 สนองตอบ	 
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๖)	 จำนวนสื่อตำราเรียน	 และสื่อการเรียนรู้	 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 จำนวนสือ่ตำราเรยีน	 และสือ่การเรยีนรู	้ ทีไ่ดร้บัการพฒันา	 โดยการมสีว่นรว่ม	 
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๘)	 จำนวนรายการ/ประเภทสือ่ทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานคณุภาพจากหนว่ยงาน	 
ที่รับผิดชอบ	เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๙)	 มรีะบบคลงัขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่	 และนวตักรรมการเรยีนรู	้ ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน		 
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้	
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  ๒.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีระบบและกลไกการทดสอบ	 การวัดและประเมินความรู้	 ทักษะ	 และ
สมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๒)	 มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา	 และ	 
ผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน	
	 	 	 ๓)	 จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ	จำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนผู้เรียนที่ศึกษา/เรียนรู้/อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตาม
หลักสูตรและเข้ารับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น	

  ๒.๖ ระบบการผลติคร ูอาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาไดม้าตรฐานระดบัสากล 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู	 แผนการผลิตครู	 อาจารย์	 และบุคลากร
ทางการศึกษาในระยะ	 ๑๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๙)	 จำแนกตามสาขาวิชา	 ขนาดสถานศึกษา	
และจังหวัด		
	 	 	 ๒)	 สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู	

  ๒.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท	 
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	 และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
เพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ระดับความพึงพอใจของครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ	 
การพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู	และการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิคการสอน		
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 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมให้เด็กเล็ก	 (๐	 –	 ๒	 ปี)	 ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัย	 รอบด้าน	
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง		
	 	 	 ๒)	 ปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก	 (๐	 –	 ๒	 ปี)	 และ
การศึกษาปฐมวัย	(๓	–	๕	ปี)	ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	
	 	 	 ๓)	 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ	 ทุกกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา	 การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	 จำแนก	 
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา		
	 	 	 ๔)	 พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่	 และการเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัย	
	 	 	 ๕)	 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย	สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียนและระดับสากล	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้าน	 สมวัยของ	 
เด็กปฐมวัย	
	 	 	 ๖)	 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทั้งการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และ
ตามอัธยาศัย	ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย	
และทักษะ	คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่	๒๑	
	 	 	 ๗)	 จัดระบบแนะแนวการศึกษา	 ทั้งด้านอาชีพและทักษะชีวิต	 เพื่อการศึกษาต่อ	
การทำงาน	หรือการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ	
	 	 	 ๘)	 พฒันาหลกัสตูรการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา	ดว้ยการมสีว่นรว่ม	 
ในลักษณะประชารัฐ	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน	 เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ	 มีอาชีพตามความถนัดและความสนใจ	 และสอดคล้องกับ
การพัฒนาชุมชน	สังคม	และประเทศ	
	 	 	 ๙)	 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการอบรมแก่กลุ่มผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา	
โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	 เพื่อสร้างพลเมือง	 
ที่มีคุณภาพชีวิต	
	 	 	 ๑๐)	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	 ๒๑	
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์	 ทักษะกระบวนการ	 การนำหลักการไปประยุกต์ใช้	 และขยายสู่
การสร้างความรู้เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม	
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	 	 	 ๑๑)	 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์	ความคิดสร้างสรรค์	 ในมิติคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม	สังคมพหุวัฒนธรรม	หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	และความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่	๒๑		
	 	 	 ๑๒)	 เร่งสร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	 สมาคม
วิชาชีพ	 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อการพัฒนาและจัดทำระบบการทดสอบ	
วัดและประเมินผล	 การสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ	 นอกระบบ	 และ
ตามอัธยาศัย	รวมทั้งประสบการณ์จากการทำงาน	
	 	 	 ๑๓)	 ส่งเสริมให้แรงงานได้รับโอกาสยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและทักษะความรู้
ที่สูงขึ้น	และสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล	

  ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน	 และ	 
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา	 ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม	
	 	 	 ๒)	 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลิตสื่อ	
ตำรา	สื่อวีดิทัศน์	สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐาน	และจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน	 ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 
ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย	อาทิ	พิพิธภัณฑ์	ห้องสมุด	แหล่งเรียนรู้ของชุมชน	ฯลฯ	สอดคล้องกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เข้ารับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา	 และการให้ความรู้สำหรับผู้สูงวัยเพื่อ	 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	รวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามวัย	
	 	 	 ๕)	 ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย	 และพัฒนาระบบ	 
สารสนเทศ/สื่อที่เหมาะสมที่เอื้อกับการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาสำหรับผู้สูงวัย	
	 	 	 ๖)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อตำราเรียน	สื่อความรู้	 สื่อฝึกทักษะ
ทั้งในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 สามารถเชื่อมโยงผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย	หลากหลาย	และเข้าถึงได้	
	 	 	 ๗)	 พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 ภายใต้กลไกการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม	
	 	 	 ๘)	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม
รูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย		
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  ๓.๓ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมการปลูกฝัง	 บ่มเพาะ	 และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์	
(พึ่งพาตนเอง	ซื่อสัตย์	 มีวินัย	 มีคุณธรรม	จริยธรรม)	 ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน	 โดยใช้
กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน	
	 	 	 ๒)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน	
และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว	 กลุ่มสนใจ	 และชุมชน	 ที่สอดแทรกคุณธรรม	
จริยธรรม	ความมีวินัย	จิตสาธารณะ	รวมทั้งบูรณาการศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	กีฬา	 เข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต	
	 	 	 ๓)	 จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์	 
ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย	 อาทิ	 การตรงต่อเวลา	 การเคารพความคิดเห็น	 
ที่แตกต่าง	การทำงานเป็นกลุ่มคณะ	
	 	 	 ๔)	 สร้างมาตรฐานผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียนดี	มีวินัย	มีคุณธรรม	และรักสันติ	
	 	 	 ๕)	 มุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง	เข้มแข็งให้แก่ผู้เรียน	อาทิ	การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม	(Character	Education)		
	 	 	 ๖)	 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเผยแพร่	 สืบสาน	
สร้างสรรค์ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม	และเฝ้าระวังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์	
	 	 	 ๗)	 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

  ๓.๔ พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ	 การวัดและประเมินความรู้	 ทักษะ	 และ
สมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา	ทุกกลุ่มเป้าหมาย		
	 	 	 ๒)	 พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน	 วัดและประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์	 เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 และนำผลการประเมิน	 
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาระบบและการให้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผล	 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	ครอบคลุมการวัดความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะของผู้เรียน	
	 	 	 ๔)	 พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ	 
การศึกษา	 และผู้ เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน	และการช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษา	
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  ๓.๕ พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาคลังข้อมูล	 สื่อ	 และนวัตกรรมการเรียนรู้	 ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 ๒)	 จัดระบบการให้บริการข้อมูล	 สื่อ	 และนวัตกรรมการเรียนรู้	 ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	 
ตามวัตถุประสงค์	

  ๓.๖ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง  
การศึกษา 
	 	 	 ๑)	 จัดให้มีกลไกกำหนดนโยบายและแผนการผลิตและพัฒนาครู	 อาจารย์		 
และบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อประสาน	 กำกับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการผลิตและพัฒนาครู		 
ให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ	 และระดมทรัพยากร	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	 
นวัตกรรมการผลิต	 พัฒนาครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	และยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	
	 	 	 ๒)	 ออกแบบระบบและรูปแบบการผลิตครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการผลิตและพัฒนาครู	 ตามความต้องการใช้ครู	 ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในแต่ละระยะ	โดยพัฒนาระบบการสรรหาคนดี	คนเก่ง	มีความศรัทธาในวิชาชีพเข้ามา
เป็นครู	โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถาบันการผลิตครูและครูผู้สอน	
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครู	 พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ	

  ๓.๗ พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
	 	 	 ๑)	 ออกแบบระบบและรูปแบบการพัฒนาครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทาง	 
การศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 และยุทธศาสตร์	 
ประเทศไทย	 ๔.๐	 โดยครูทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	
เพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู	และระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา	
	 	 	 ๒)	 เร่งรัดพัฒนาครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 รวมทั้งครูฝึกใน	 
สถานประกอบการโดยเริ่มต้นจากครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ	 ครูที่สอนคละชั้น	 และครูในสาขา
วิชาที่ขาดแคลน	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษาด้วยการส่งเสริมให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ	Professional	Learning	Community	(PLC)	เพื่อให้ครูเกิด
สังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา	 รวมทั้ง
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ	
	 	 	 ๔)	 พัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา	 มาตรฐานครูฝึกใน	 
สถานประกอบการ	และมาตรฐานสถานประกอบการที่ทำหน้าที่ฝึกปฏิบัติ	
	 	 	 ๕)	 เสรมิสรา้ง	ปลกูจติสำนกึคร	ูอาจารย	์และบคุลากรทางการศกึษา	 ใหด้ำรงชวีติ	 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 	 ๖)	 พัฒนาระบบการประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ	 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ		
	 	 	 ๗)	 พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนนำ	 (Master	 Teacher)	 และครูมืออาชีพ	
(Professional	Teacher)	ที่สะท้อนทักษะ	ความรู้ความสามารถ	และสมรรถนะของวิชาชีพครู	

 ๔)  แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงานและโครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
	 	 	 ๒)	 โครงการลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	
	 	 	 ๓)	 แผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	
	 	 	 ๔)	 โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนารูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับโลกศตวรรษที่	๒๑	
	 	 	 ๕)	 แผนงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู	 อาจารย์	 และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ	
    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 โครงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก	
	 	 	 ๒)	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้สำหรับ	 
คนทุกช่วงวัย	
	 	 	 ๓)	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ	 ตำรา	 สิ่งพิมพ์	 สื่อวีดิทัศน์	 และ	 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	
	 	 	 ๔)	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐาน	 
แหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท	
	 	 	 ๕)	 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงวัย	
	 	 	 ๖)	 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตและ
การบริการ	และทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนวัยทำงานและผู้สูงวัย	
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	 	 	 ๗)	 โครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรมสำหรับพลเมืองใน
ศตวรรษที่	๒๑	
	 	 	 ๘)	 โครงการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ	
ความรู้ความสามารถ	และสมรรถนะ	ตามมาตรฐานหลักสูตร	มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ	
	 	 	 ๙)	 โครงการพัฒนาหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	สื่อ	และการวัดผล	ประเมินผล
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	
	 	 	 ๑๐)	 โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	
	 	 	 ๑๑)	 โครงการศกึษารปูแบบ/แนวทางการบรหิารจดัการของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ	 
เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผล	 รวมทั้งระบบ	 
การสะสมหน่วยการเรียนรู้และการเทียบโอน	
	 	 	 ๑๒)	 โครงการยกระดับคุณภาพ	พัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาครู	อาจารย์	
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ	
	 	 	 ๑๓)	 โครงการจัดทำฐานข้อมูลครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา	
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 
 
	 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้ระบบการแข่งขันที่เสรีและ	 
ไร้พรมแดนได้สร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในสังคม	 จากรายงานการวิจัยของสถาบันอนาคต	 
ไทยศึกษา	 (๒๕๕๗)	 พบว่า	 ความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากรในกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนยากจน
ของไทยมีช่องว่างมากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา	 อีกทั้งระบบข้อมูล
และสารสนเทศด้านการศึกษาของประชากรรายบุคคลยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	 ทำให้รัฐ	 
ไม่สามารถจัดสรรโอกาสและให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	 และไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการจำเป็นได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน	 ประกอบกับความแตกต่าง
ทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 ยิ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ	 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 และนำไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ำในโอกาส	
และความเสมอภาคทางการศึกษามากยิ่งขึ้น	 สะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละช่วงชั้นที่มีความแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา	 ขนาด	 และที่ตั้งของสถานศึกษา	 และ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน	และปัญหาอื่น	 ๆ	 เช่น	 เด็กมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย	 อัตรา
การออกกลางคันของผู้เรียน	ปัญหายาเสพติด	และการใช้ความรุนแรง	เป็นต้น		
 การศกึษาทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสำหรบัประชากรเปน็กลไกหลกัสำคญัในการขบัเคลือ่น	 
การพัฒนาประเทศ	 จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง	 
การศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	 โดยการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง	 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียม	 และจัดให้มีระบบสนับสนุน	 และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	 
ของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดยพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส่งผล
ต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม	 ทั้งผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	 รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่เปิดช่องทาง	 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร้ขีดจำกัด	 เพื่อสร้างความเสมอภาคในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่จำกัด	 
รูปแบบ	เวลา	และสถานที่	
 การลดความแตกตา่งดา้นคณุภาพและมาตรฐานของสถานศกึษา	 การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม	 
ในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน	 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ	 
การศึกษา	 รวมทั้งการมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง	 สมบูรณ์	 และเป็นปัจจุบัน	
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของกระทรวงและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ครอบคลุม	 
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ด้านสาธารณสุข	สังคม	ภูมิสารสนเทศ	และการศึกษา	จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและครอบคลุม	 ทั่วถึง	 คนทุกช่วงวัย	 ทุกกลุ่มเป้าหมาย	 สามารถดูแลและพัฒนาศักยภาพ	 
คนทุกคนอย่างรอบด้าน	 กระจายโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและเรียนรู้	 
ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต	 โดยไม่จำกัดรูปแบบ	 เวลา	 และสถานที่	 อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา	 และการพัฒนาคนให้มีทักษะ	 คุณลักษณะ	 และสมรรถนะตามกรอบทิศทางและ	 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ	

 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑	 เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้	 
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 
ที่มีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้	
	 	 ๑.๒	 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน	ทุกกลุ่ม	ทุกพื้นที่	และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม	 ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ทัดเทียมกัน	
	 	 ๑.๓	 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลทุกช่วงวัยที่เชื่อมโยงกันได้	 และสามารถ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 ๑.๔	 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง	 ที่เป็นระบบเดียวกัน	 
ทั้งประเทศ	สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 ๑.๕	 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 และเป็นปัจจุบัน	
เพื่อการวางแผน	การบริหารจัดการศึกษา	การติดตามและประเมินผล	

 ๒)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย	(๓	–	๕	ปี)	ต่อประชากรกลุ่มอายุ	๓	–	๕	ปี	เพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๒)	 ประชากรอายุ	๖	–	๑๑	ปี	ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน	
	 	 	 ๓)	 ประชากรอายุ	 ๑๒	 –	 ๑๔	 ปี	 ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ	 
เทียบเท่าทุกคน	
	 	 	 ๔)	 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 (๑๕	 –	 ๑๗	 ปี)		 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ	๑๕	–	๑๗	ปี	เพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๕)	 ประชากรวัยแรงงาน	(๑๕	–	๕๙	ปี)	มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น		
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	 	 	 ๖)	 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	 ได้รับการศึกษา	 
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	(จำแนกตามกลุ่ม	ประเภทของความจำเป็นพิเศษ)	
	 	 	 ๗)	 อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษา	 และ
อุดมศึกษาสูงขึ้น	
	 	 	 ๘)	 ร้อยละของผู้ เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง	 
การศึกษาที่เหมาะสม		
	 	 	 ๙)	 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง		
	 	 	 ๑๐)	 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	 
การศึกษา	๑๕	ปี	
	 	 	 ๑๑)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ตามรูปแบบ/หลักสูตร	 สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	 (ผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาส		 
ผู้มีความสามารถพิเศษ)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๒)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ/
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๑๓)	 มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้าน		 
เฉพาะทาง	 กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา	 ทั้งการศึกษาในระบบ		 
นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
	 	 	 ๑๔)	 ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง	
	 	 	 ๑๕)	 ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษา	 ในวิชาคณิตศาสตร์และ	 
ภาษาอังกฤษลดลง	
	 	 	 ๑๖)	 จำนวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่าง	 
เร่งด่วน	(ICU)	ลดลง	

  ๒.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ  
คนทุกช่วงวัย 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย	 สนองตอบ	 
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๒)	 มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ	 
การศึกษา	
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	 	 	 ๓)	 มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา		
	 	 	 ๔)	 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม	 
ทุกพื้นที่	ขั้นต่ำ	๓๐	Mbps	ใน	๕	ปีแรก	และ	๑๐๐	Mbps	ภายใน	๒๐	ปี	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล	 
ด้วยระบบ	 DLIT,	 DLTV,	 ETV	 และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 
ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	ชุมชน	และการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๘)	 สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ	

  ๒.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง   
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน		 
๑๓	 หลักที่สามารถเชื่อมโยง	 และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล	 รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น	 ด้านสาธารณสุข	 สังคม	 ภูมิสารสนเทศ	 แรงงาน	 และ	 
การศึกษา		
	 	 	 ๒)	 มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ที่เป็นระบบ
เดียวกันทั้งประเทศ	 ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 และเป็นปัจจุบัน	 สามารถอ้างอิงได้	 เพื่อใช้ประโยชน์ใน	 
การวางแผน	การบริหารจัดการศึกษา	การติดตาม	ประเมิน	และรายงานผล	
	 	 	 ๓)	 มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	
สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้	
	 	 	 ๔)	 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น		
	 	 	 ๕)	 มกีฎหมาย	กฎ	และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ	 
ทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้	

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
	 	 	 ๑)	 ประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่	ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	อาทิ	การจัดหาทุนและแหล่งทุน
ทางการศึกษา	การออกกฎหมายเฉพาะรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา	เป็นต้น	
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	 	 	 ๒)	 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ	 และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสนใจ	และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย	
	 	 	 ๓)	 เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือ	 
ใกล้เคียงกัน	
	 	 	 ๔)	 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ	มีความหลากหลาย	และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง		
	 	 	 ๕)	 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	(Inclusive	Education)	ให้มากขึ้น	
	 	 	 ๖)	 จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เพียงพอ	
	 	 	 ๗)	 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ	
	 	 	 ๘)	 สนับสนุนให้ท้องถิ่นและเอกชนมาร่วมมือพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อ	 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	
	 	 	 ๙)	 เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด	 มีทักษะเพื่อ	 
การประกอบอาชีพ	และให้โอกาส/ยอมรับในการกลับไปดำรงชีวิตในสังคม	

  ๓.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	 การจัดการเรียนการสอน	 และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่มีความยืดหยุ่น	หลากหลาย	สามารถเข้าถึงได้	โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่	
	 	 	 ๒)	 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระบบ	 
ต่าง	ๆ	อาทิ	DLIT,	DLTV,	ETV		
	 	 	 ๓)	 ดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 และกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อ	 
การศึกษา	รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๕)	 ขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 ครอบคลุมทุกพื้นที่	 เพียงพอ
กับผู้เรียน	(ความเร็วขั้นต่ำ	๓๐	Mbps	ใน	๕	ปีแรก	และ	๑๐๐	Mbps	ภายใน	๒๐	ปี)	

  ๓.๓ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน	
ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 มีความเป็นเอกภาพ	 เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้	 และ
สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง		
	 	 	 ๒)	 จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย	 ข้อมูล	 
ด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่แรกเกิด	การเข้ารับการศึกษา	การเข้าสู่การทำงาน	และ
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การเข้าสู่วัยผู้สูงวัย	 ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ	 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม	 ถูกต้อง	 และเป็นปัจจุบัน	
เพื่อการวางแผน	การบริหารจัดการศึกษา	การติดตาม	ประเมิน	และรายงานผล	สามารถอ้างอิงและ	
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	
	 	 	 ๔)	 ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

 ๔) แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการ	 
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน	(ICU)	
	 	 	 ๒)	 โครงการเติมเต็มความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล	 (DLTV,	 DLIT)	
สื่อทีวีสาธารณะ	และช่องทางต่าง	ๆ		
	 	 	 ๓)	 โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ	
	 	 	 ๔)	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	 การจัดการเรียน	 
การสอน	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 	 	 ๕)	 โครงการขยายเครือข่ายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม	 
ทุกพื้นที่	
	 	 	 ๖)	 โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย	 ทั้งด้านสาธารณสุข	 สังคม		 
ภูมิสารสนเทศ	แรงงาน	และการศึกษา	

    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง	 
การศึกษา	ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา	
	 	 	 ๒)	 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล	สื่อ	และนวัตกรรมการเรียนรู้	
	 	 	 ๓)	 โครงการจดัหาเทคโนโลย	ี สิง่อำนวยความสะดวก/สือ่อปุกรณแ์ละการบรกิาร	 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล	
	 	 	 ๔)	 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	
	 	 	 ๕)	 โครงการจัดบริการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้	ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	
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	 	 	 ๖)	 โครงการศึกษาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนา	 
สื่อ	 ตำรา	 สิ่งพิมพ์	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 ภายใต้กลไกการแข่งขัน	 
อย่างเสรีและเป็นธรรม	
	 	 	 ๗)	 โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 และกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๘)	 โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง	 
พื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๙)	 โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๑๐)	 โครงการจัดทำคู่มือการบันทึกและใช้ข้อมูลสารสนเทศ	 ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล	
	 	 	 ๑๑)	 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางระดับสถานศึกษา	หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค	เพื่อการวางแผน	การบริหารจัดการศึกษา	การติดตาม	ประเมิน	และรายงานผล	
	 	 	 ๑๒)	 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ของหน่วยงานต่าง	 ๆ		 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทาง	 
การศึกษา	
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
	 สภาวการณ์ของภูมิภาคและโลกที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งศึกษา	 เรียนรู้	 และปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับ
สภาพวิกฤตด้านต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	ทั้งจากการผันแปรของธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์	
พร้อมทั้งเร่งปลูกฝังเจตคติและความตระหนักในการพัฒนาหรือเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน	ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม
และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต	 โดยใน
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 สามารถรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ทั้งในระดับประเทศ
และพื้นที่	 และการนำประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
พร้อมกับการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
สู่การปฏิบัติ	
	 ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการสร้างเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ	 
ในการให้ความรู้	 ทักษะ	 สร้างทัศนคติและความตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในเรื่อง	 
ความสำคัญของการพัฒนาและเติบโตในสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 สามารถปรับตัวในโลก	 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และรับผิดชอบ	 
ในการกระทำของตน	 และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	 
ในการดำเนินชีวิต	 พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี	 ที่สามารถปรับตัวได้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการเติบโตบนคุณภาพชีวิต	 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑	 เพื่อสร้างจิตสำนึก	 ปลูกฝังทัศนคติ	 ค่านิยม	 วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัย		 
ในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 ๑.๒	 เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม
เห็นคุณค่าของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และสามารถดำรงชีวิต	 
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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	 	 ๑.๓	 เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 ๑.๔	 เพือ่สรา้งความตระหนกั	 และสรา้งเสรมิศกัยภาพใหป้ระชาชนในการนำองคค์วามรู้	 
ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ	 ความมั่นคงทางอาหาร	 พลังงาน	 และการจัดการทรัพยากร	 
ธรรมชาติ	

 ๒)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้าง
ความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของผู้ เรี ยนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึ ง	 
ความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ความมีคุณธรรม	
จริยธรรม	และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น	
	 	 	 	 ๒.๑		ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 	 ๒.๒		ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม	 
คุณธรรม	จริยธรรมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 	 ๒.๓	 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่อง	 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)	 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น	

  ๒.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การปฏิบัต ิ
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม		 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
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	 	 	 ๒)	 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
สู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ	 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	

  ๒.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 จำนวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร	 
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 จำนวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา	 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 
ในสาขาต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น		

 ๓)  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ	
	 	 	 ๒)	 สง่เสรมิการจดักจิกรรมปลกูฝงัความมคีณุธรรม	 จรยิธรรม	 และการนำแนวคดิ	 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต		
	 	 	 ๓)	 พัฒนา/อบรมครูผู้สอนทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบในเรื่อง	 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และการนำแนวคิดตาม	 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต		
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้	
ความเชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์/สาขาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ๕)	 ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ	 สิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
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  ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ  
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 ๑)	 จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง	 ๆ	 ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ	 ที่สร้างจิตสำนึก	 ความตระหนัก	 และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นให้กับคนทุกช่วงวัย	
	 	 	 ๒)	 จดัทำ/พฒันาหลกัสตูรและสง่เสรมิการจดักจิกรรม	การจดักระบวนการเรยีนรู	้ 
ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 และส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต		
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมการผลิตสื่อ	 สื่อการเรียนการสอน	 ตำรา	 สิ่งพิมพ์	 สื่อวีดิทัศน์		 
สื่อดิจิทัลสำหรับคนทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	 
ในการดำเนินชีวิต		
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คุณธรรม	จริยธรรม	และการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต		

  ๓.๓ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	 และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ๒)	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการวิจัยและพัฒนา	 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้	สื่อการเรียนการสอน	

 ๔) แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงานและโครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย	
	 	 	 ๒)	 โครงการโรงเรียนคุณธรรม	
	 	 	 ๓)	 โครงการโรงเรียนสีเขียว	
	 	 	 ๔)	 โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน	
	 	 	 ๕)	 โครงการรักษ์โลก	รักษ์พลังงาน	
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    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 แผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้	
ทักษะ	และทัศนคติให้กับคนทุกช่วงวัยในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ๒)	 แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการนำแนวคิดตาม	 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ		
	 	 	 ๓)	 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
	 	 	 ๔)	 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 ๕)	 โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน	
	 	 	 ๖)	 โครงการรักษ์โลก	รักษ์พลังงาน	
	 	 	 ๗)	 โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในเรื่องภัยพิบัติ	และพลังงานทางเลือก	
	 	 	 ๘)		โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร	
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 
	 โลกศตวรรษที่	 ๒๑	 เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถรับและส่งต่ออย่างรวดเร็ว	 ส่งผล
ให้ประชาชน	 ชุมชน	 และสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	
ประชาชนมีความรู้ความสามารถมากขึ้น	 และพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม	 
ในการจัดการศึกษามากขึ้น	 ในขณะที่โครงสร้างและระบบการศึกษายังบริหารและจัดการภายใต้	 
กฎ	 ระเบียบ	 กติกา	 และแบบแผนการปฏิบัติรูปแบบเดิม	 ส่งผลให้เกิดปัญหาและความไม่คล่องตัว	 
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 อีกทั้งการบริหารงานบุคคล	 
ในสถานศึกษายังเป็นปัญหา	 ทั้งเรื่องการขาดแคลนครูในบางสาขา	 ครูไม่ครบชั้น	 อัตราส่วนครูต่อ
นักเรียนและนักเรียนต่อห้องไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ	 
การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างยิ่ง		
 การปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานของหนว่ยงานสว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	และสถานศกึษา	 
ควบคู่กับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร	 ครู	 และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	จะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริหาร
และจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพมาตรฐานให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากขึ้น	รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม	อาทิ	บุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	
สังคม	 ภาคเอกชน	 สถานประกอบการ	 มูลนิธิ	 วัด	 สถาบันและองค์กรต่าง	 ๆ	 ในสังคมที่มีศักยภาพ
และความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย	
โดยมีกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 และมีนโยบายและมาตรการจูงใจทั้งที่
เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น	 เช่น	 การลดหย่อนภาษี	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
	 นอกจากนี้	 ผลกระทบจากโครงสร้างประชากรวัยเรียนที่ลดลงตลอดระยะเวลา	๑๐	 กว่าปี	 
ที่ผ่านมาและต่อเนื่องไปอีก	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 จะส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์	 
ในอีกไม่เกิน	 ๕	 ปีต่อจากนี้	 และจะทำให้มีห้องเรียนและสถานศึกษาที่ต้องปิดตัวลง	 และจำนวน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา	 
ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน	 รัฐจึงจำเป็นต้องบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยการกำหนดที่ตั้งและจัดกลุ่มสถานศึกษาตามระดับคุณภาพมาตรฐาน	
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาที่ปิดตัวลงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 หรือใช้ประโยชน์
ร่วมกันในพื้นที่	 การเลือกผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ	
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เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ	 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสม	
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคม	 เพื่อให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน	 และใช้งบประมาณในส่วนที่สามารถประหยัดได้	
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ	และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ	

 ๑) วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.๑	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระ	
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล	
	 	 ๑.๒	 เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา	
	 	 ๑.๓	 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ	 
การจัดการศึกษา	การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน	
	 	 ๑.๔	 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ	 
การดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา	
	 	 ๑.๕	 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 ที่แสดง	 
ความรับผิดรับชอบต่อผู้เรียน	 (Accountability)	 และตอบสนองความต้องการของตลาดงานและ	 
การพัฒนาประเทศ	 โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการส่งเสริมและกำกับติดตาม	 
การดำเนินงานของสถานศึกษา	และการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ	
	 	 ๑.๖	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ	 
การศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ	 (Benefit	 principle)	 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม	
	 	 ๑.๗	 เพื่อให้ครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ	มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ	

 ๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  ๒.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มกีารปรบัปรงุโครงสรา้งและระบบบรหิารราชการสว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	และ	 
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ	สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
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	 	 	 ๒)	 มีการปรับปรุง	 แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ	 
การปรับบทบาทและภารกิจของรัฐ	 ความเป็นอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา	 และ
การระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา	
	 	 	 ๓)	 มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษา	 
ที่รองรับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา	

  ๒.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	 
เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพ	 
การศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	
ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น	
	 	 	 ๕)	 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ
กลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น	
	 	 	 ๖)	 จำนวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง	

  ๒.๓ ทกุภาคสว่นของสงัคมมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาทีต่อบสนองความตอ้งการ  
ของประชาชนและพื้นที่ 
	 	 	 ๑)	 จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริม	
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๒)	 จำนวนองค์กร	 สมาคม	 มูลนิธิ	 หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษา	 
หรือร่วมมือกับสถานศึกษา	ทั้งของรัฐ	เอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๓)	 จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา	 สถาบัน
การศึกษา	จำแนกตามระดับ	ประเภทการศึกษา	และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น	เมื่อเทียบกับรัฐ	
	 	 	 ๕)	 สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	
และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ	จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น		
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	 	 	 ๖)	 จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา	 เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มขึ้น	

  ๒.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 
ความต้องการกำลังแรงงาน	และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ	
	 	 	 ๒)	 มีกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา	 ที่เอื้อและ
สนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 ความต้องการกำลังแรงงาน	 และสภาพปัญหา	 
ที่แท้จริงของประเทศ	
	 	 	 ๓)	 มีรูปแบบ/แนวทาง	 กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และ
อุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม	ตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน	ความต้องการกำลังแรงงานและ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ	
	 	 	 ๔)		ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ เหมาะสม		 
ตามลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)		ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตกำลัง
แรงงานตามความต้องการกำลังคนของประเทศ	จำแนกตามระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๖)		ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ	 
ที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 อาทิ	 รายได้ครัวเรือน	 (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียน
ยากจน)	 สภาพร่างกาย	 (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนพิการเรียนร่วม)	 ความสามารถ	 (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียน	 
ที่มีความสามารถพิเศษ)	เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)		ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา	 ผ่านการจัดสรรงบประมาณตาม	 
ความต้องการกำลังคนของประเทศเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๘)		สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น	(Agenda)	สูงขึ้น	เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ	(Function)	
	 	 	 ๙)		มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะท้อนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	
	 	 	 ๑๐)	 จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน
และตรวจสอบได้เพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๑๑)	 จำนวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
เพิ่มขึ้น	
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  ๒.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถ	 ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน	 การบริหารการศึกษา	 และความสำเร็จ	 
ในวิชาชีพ	
	 	 	 ๒)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๓)	 ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๔)	 จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล	 ทุรกันดาร	 เสี่ยงภัย	 พื้นที่พิเศษ	 ที่จัด	 
อยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน	ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๕)	 ร้อยละของครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรง	 
กับความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๖)	 ร้อยละของครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๗)	 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น		
	 	 	 ๘)	 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน	 
การประเมินทักษะ	 ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	 มาตรฐานตำแหน่ง	
และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น	
	 	 	 ๙)	 จำนวนครทูีม่คีณุสมบตั	ิ และสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง่	 เพือ่การพฒันา	 
และเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนนำ	และครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น	

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
	 	 	 ๑)	 ปรับบทบาทและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้กำกับนโยบาย	
แผน	 มาตรฐาน	 การนิเทศ	 ติดตามประเมินผล	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้	 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจสู่พื้นที่และสถานศึกษา	 โดยคำนึงถึง
ความพร้อมและเงื่อนไขที่เหมาะสมของพื้นที่	
	 	 	 ๒)	 ส่งเสริม	สนับสนุนให้พื้นที่และสถานศึกษามีความเข้มแข็ง	ให้สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาด้วยตนเอง	 (นิติบุคคล/ในกำกับ)	 สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่	
ภูมิภาค	และประเทศ	
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  ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
	 	 	 ๑)	 จัดกลุ่มสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ	
(GIS)	เพื่อวางแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา	บริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน	ชุมชน	และสังคม	
	 	 	 ๒)	 กำหนดแนวทางและมาตรการทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 และสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน	
	 	 	 ๓)	 ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบ	 
ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ	 และไม่เป็นภาระของผู้สอน	 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ	และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ		
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน	 
การปฏิบัติ	 การตรวจสอบติดตาม	 เพื่อการปรับปรุง	 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป	 
ตามมาตรฐานการศึกษา	
	 	 	 ๕)	 พัฒนากลไกในการกำกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา		 
ให้ดำเนินบทบาทภารกิจ	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ	แผนพัฒนา
อุดมศึกษา	 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา	 รวมทั้งการแสดงความรับผิดรับชอบต่อการจัดการศึกษา	 
ตามหลักธรรมาภิบาล	
	 	 	 ๖)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐ
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของสถานศึกษา		

  ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
	 	 	 ๑)	 สร้างการรับรู้	 ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม	 โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา	 จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด	 
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม	
		 	 	 ๒)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจและเอื้อให้เกิด
การระดมทุน	และร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง	ๆ	
		 	 	 ๓)	 พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการเครอืขา่ย	 รวมทัง้รปูแบบความรว่มมอื	 
ระหว่างหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๔)	 ส่งเสริม	สนับสนุนการจัดตั้ง	การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษา		
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		 	 	 ๕)	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดการศึกษาในบางพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ	 โดยคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพและ	 
ความพรอ้มของสถานศกึษาและหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ทีเ่ขา้มารว่มจดัและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
	 	 	 ๖)	 ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 ให้มีความรู้ความเข้าใจ	
และเข้ามาร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 	 ๗)	 พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 ภายใต้กลไกการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม	

  ๓.๔  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
	 	 	 ๑)	 ปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อการศึกษา	
ระบบการจดัสรรงบประมาณและกองทนุเพือ่การศกึษาทีเ่อือ้และสนองตอบคณุลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั	 
ของผู้เรียน	ความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ	และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ	
	 	 	 ๒)	 มีระบบและกลไกกำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน	 
เพื่อการศึกษา	ทำหน้าที่กำกับทิศทาง	ยุทธศาสตร์	และการดำเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 	
	 	 	 ๓)	 จัดระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา	 สำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา	
และสนับสนุนผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการจำเป็นของประเทศ	
	 	 	 ๔)	 พัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาและการรายงานการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 และส่งเสริมการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำกับ	 ติดตามประเมินผล	 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน	 คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา	
	 	 	 ๕)	 พัฒนารูปแบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์	 (ผู้เรียน)	
และด้านอุปทาน	(สถานศึกษา)	ที่เหมาะสม		
	 	 	 ๖)	 พัฒนาระบบกองทุนเพื่อการศึกษารูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อการสนับสนุนผู้เรียน	 
ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน	และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ	

  ๓.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
	 	 	 ๑)	 พัฒนาระบบการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตรงกับ	 
ความรู้ความสามารถ	 วุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม	 และลดภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน	(งานธุรการ	งานบริหารทั่วไป)		
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	 	 	 ๒)	 พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา	 และผู้บริหาร	 
สถานศึกษาระดับต่าง	 ๆ	 โดยยึดหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์การจัดการเรียน	 
การสอน	การบริหารการศึกษา	และการประสบความสำเร็จในวิชาชีพ	
	 	 	 ๓)	 พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ	รวมทั้งพัฒนาระบบ
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 เพื่อดำรงไว้	 
ซึ่งความรู้ความสามารถ	 ความชำนาญการ	 หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับ	 
การบรรจุและแต่งตั้ง	
	 	 	 ๔)	 กำหนดแผนงาน	 ขั้นตอน	 และมาตรการทางการบริหารเพื่อกระจายอัตรา
กำลังครูให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 ๕)	 พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	 สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง	 และ	 
ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล	ทุรกันดาร	เสี่ยงภัย	และพื้นที่พิเศษ	
	 	 	 ๖)	 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอัตรากำลังครูและระบบการจ้างครู	 เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน
และแนวโน้มของประชากรวัยเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 ๗)	 ปรับปรุงฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สัดส่วนของประชากรวัยเรียน	

 ๔) แผนงานและโครงการสำคัญ 
    ✥ แผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  
	 	 	 ๑)	 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการ	 
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน	(ICU)	
	 	 	 ๒)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	
	 	 	 ๓)	 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		
	 	 	 ๔)	 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา	
	 	 	 ๕)	 โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๖)	 โครงการทดลองนำรอ่งระบบการจดัสรรเงนิผา่นดา้นอปุสงคแ์ละดา้นอปุทาน		
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    ✥ แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
	 	 	 ๑)	 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา	
	 	 	 ๒)	 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารราชการ	 
ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และสถานศึกษา		
	 	 	 ๓)	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
รองรับการปรับบทบาทการบริหารและจัดการศึกษา	
	 	 	 ๔)	 โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วม	 
ในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม	
	 	 	 ๕)	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในการจัดการศึกษา	 
ในพื้นที่	อาทิ	สมัชชาการศึกษา	สภาการศึกษาจังหวัด	หรือสถาบัน	และองค์กรต่าง	ๆ	ในสังคม	
	 	 	 ๖)	 โครงการปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมาย	 กฎ	 และระเบียบ	 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา	 สถาบันการศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 สามารถให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย	
	 	 	 ๗)	 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดสรรและ
ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษา	
	 	 	 ๘)	 โครงการพฒันาระบบบญัชสีถานศึกษา	และระบบการเงนิผา่นเทคโนโลยีดิจิทลั		
	 	 	 ๙)	 โครงการพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาเอกชน	
	 	 	 ๑๐)	 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการบริหารงานบุคคลของครู	 อาจารย์	
และบุคลากรทางการศึกษา	
 









 
 

สรุปนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ :  “สร้างคณุภาพทุนมนษุย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคณุลกัษณะ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑   

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อม
ล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพ  

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยดึหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดั
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อ
พัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

1. ผู้เรยีนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ศลิปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รบัการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรยีน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ มีทักษะ  มสีมรรถนะตามหลักสูตร 
และคณุลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุม่ผูด้้อยโอกาส  และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และมีคณุภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มคีวามรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพยีง  
7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มสีมดุลในการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มรีะบบข้อมลูสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษ 

1. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ  

2. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  

5. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 



 
 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรยีนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม  

3. ผู้เรยีนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคาม ทุกรปูแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและ ทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรยีนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ด้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

5. ผู้เรยีนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ี ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องกา 

1. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มจีิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

5. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ ในพ้ืนท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกง่ ได้รับการบริการ ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของ
พื้นที่  

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ ๗. 
จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 



 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดขีอง
ชาติและเป็นพลโลกท่ีด ี

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่ก าหนด 

1) พัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศกึษา ของพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรยีนมี คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนด   

2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มคีุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรปูแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง ที่มผีลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 

 1) พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษาและชุมชน  
3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผูเ้รียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับค าปรึกษาช้ีแนะ

และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบม่นสิัย 
๓. การจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินแผนงาน 
โครงการตาม ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ 

 

 
 



 
 
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรยีนทุกระดบัให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
2. ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพฒันาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวตักร  
3. ผู้เรยีนไดร้ับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑   

2. ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรูเ้รื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีศักยภาพไดร้บัโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ 
น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของประเทศ 

1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวม
เครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน       

2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการวัดแวว
ความ ถนัดทางการเรียนของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  จดักิจกรรมแนะแนวให้ผูเ้รียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียนให้มีความพร้อมทีจ่ะพัฒนา ต่อยอด
ไปสู่ความเป็นเลิศดา้นทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน      

3) ศึกษา วิเคราะหค์วามเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  
ตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอยา่ง
เพียงพอ และเหมาะสม  วิธีการจดัสรร วิธีการด้านระบบบญัชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจ ให้
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียน
อย่างเต็มศักยภาพ      

1) ด าเนินการวดัแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนดั โดยจัดการเรยีนรูผ้า่นกิจกรรมการปฏบิัติจริง (Active 
Learning) เช่น การจัด การเรยีนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น 
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบดิจิทลั (Digital 
Learning Platform)  

2) ปรับเปลีย่นอัตลักษณ์ของสถานศกึษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรยีน มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
และจัดกจิกรรม เพือ่พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ร่างกายและจิตใจ  

3) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา 
ผู้เรยีนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ  



 
 
 
 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความ
ถนัด ความสนใจ  และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสตูร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภูมภิาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน 
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อ
ปรับเปลีย่นกระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจดัการเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผูเ้รียน  

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมคีวามเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

6) ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรยีนของผู้เรยีน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมิน ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจดัให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลาง
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1. หลักสตูรปฐมวยัและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ

พัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ   
2. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาตามจดุมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ

ความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคดิ สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัตไิด้  

3. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรูแ้ละทักษะน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 

4. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท า  มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

5. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปลีย่นบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1. ผู้เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)   
2. ร้อยละของผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแตล่ะวิชาเพิ่มขึ้น

จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา   
4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่

อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ้ 

5. ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคดิ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุขท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรกึษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรยีนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา 1) พัฒนาหลักสตูรทุกระดับเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา 
หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตร
เชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ
ผู้เรยีน 

1.  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยปเีว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง    

2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั  และด าเนินการพัฒนา การ
จัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวยั รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

4) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ      

5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรปูแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม

ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้    
2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรยีนรู้อย่างมี

ความสุข    
3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก  สนามเด็กเล่นให้ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ท่ีมีคณุภาพเหมาะสม มมีาตรฐาน และความปลอดภัย    
5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มสีุขภาวะทีด่ี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจาก

โรค ภัย ไข้ เจ็บ    
6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพื่อ

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา   
7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัด

การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านรา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานท า สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความรู้ และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์น าไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม   มีความรู้ความสามารถดา้นดิจิทัล 
(Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
ทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3   

 
 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning)    
2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้ง
ค าถาม  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรม และ
การคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาความรู้และทักษะในด้านศิลปะ   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ 

3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อ  และ
ด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการ
เงินท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัตไิด้    



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
 2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และด าเนนิการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน 
เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น    

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเตม็ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได้ 

4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูต้ามสมรรถนะรายบุคคลและเตรยีมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ   

5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ไดร้ับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ    

6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4)   จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้เรียน มีทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต มสีุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข     

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)    

6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)   

7)  ด าเนินการใหผู้้เรยีนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง   

8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
 3. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา 

1) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีพัฒนาการทีส่มวยัในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคณุลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑มีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพฒันา นวัตกรรม  มี
ความสามารถดา้นดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรยีนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 

3. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา 
1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning)    
2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได 

๕ ขั้น (Independent Study : IS)    
3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการ

ใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM 
Education) เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  ความเข้าใจ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา   ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

 2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ วิเคราะหผ์ล การประเมนิเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรยีน
ทุกระดับช้ัน    

3) ส่งเสริม สนบัสนนุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
เตม็ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรยีนรูเ้พื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัไิด้    

4) สรา้งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรยีมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ   

5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกจิกรรมเพิม่ศักยภาพ ผูเ้รยีนที่มคีวามรูแ้ละทักษะดา้น
วิทยาศาสตร์ เป็นนกัคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวตักร น าไปสู่ การพัฒนานวตักรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกจิกรรมกฬีา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผูเ้รยีน  มีศกัยภาพในการจดัการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสขุภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยา่งมคีวามสุข ทั้งดา้นรา่งกายและจติใจ   

6) ก ากับ ตดิตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามรู้และทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบตัิ นักประดิษฐ์ เป็นนวตักร น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทัง้จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย 
และสนบัสนุนใหผู้้เรยีน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจติใจ  
เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพไดต้ามความ ถนดั ความต้องการ และความสนใจของ
ตนเอง    

5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL)     

6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 

๓. น าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ ผู้เรยีนทุกระดับการจดั
การศึกษา 

1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนือ้หาหลักสตูรที่ก าหนด   

2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผ้่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดจิิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย   

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผา่นระบบดจิิทัล 

1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภท
ต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) 
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด   

2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดจิิทัล (Digital Learning Platform)  
เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดจิิทัล 
 
 
 

  



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. 
4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบคุลากร
ทางการศึกษา 

4.1การผลติครูที่มคีุณภาพ 
1) สพฐ. สร้างความร่วมมือ กับสถาบนัการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา   
2) สพฐ.ร่วมมือกับสถาบัน การผลติครูวางแผนวิเคราะห์หลักสตูรใหส้อดคล้องกับแผนความต้องการ   
3) สพฐ. สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลติครู  
4) สพฐ.ติดตาม  และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันครุุพัฒนาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆจัดท าหลักสูตร การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ

และความขาดแคลน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
5) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหนา้ที่ของตน 
6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหนา้ที่ของตน 
7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
8) ส่งเสริมและพัฒนาครูใหส้ามารถออกแบบการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมนิผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง  (Active Learning)  
9) ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรูแ้ละทักษะในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction 
10) ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรูแ้ละทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรูค้วามสามารถจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  



 
 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. 
 12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล และตามสภาพและประเภทของ

ความพิการ  
13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผา่นระบบ Online  และแบบ Face - to - Face Training  
14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการ

จัดการศึกษาข้อก าหนด ด้านคณุภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
15) น าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้   
- พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภทท้ังระบบ  
- พัฒนาหลักสตูร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคดิขัน้สูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีน ท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง เป็นต้น   
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผา่นระบบดจิิทัล  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจดัการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ   

พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 
  



 
 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลเุป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development)  
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 

ร่วมมือในการจดัการศึกษา  
3. สถานศึกษามีคณุภาพ และมมีาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา

บริหารงานจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรยีนได้มโีอกาส เข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณด์ิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
  



 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

มาตรการ แนวทางทางการด าเนินการระดับ สพฐ.และ สพท. แนวทางทางการด าเนินการ ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้อง
กับบริบทของพื้นที ่

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมอืกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 
เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  

2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท า
แผนการรับนักเรยีนทุกระดบั ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  

3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา  

4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรยีนรูไ้ด้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน  

5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากร
ในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ  

7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี สนับสนุนให้ผูเ้รียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 
 
  



 
 

มาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และ
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคณุภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิง่อ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล Digital Technology เป็นตน้ การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวใหพ้ิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคญั  

2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศกึษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดบัต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ   

3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิต ิ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุก
กลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหก้ับผู้เรยีน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่  
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัท าแผนงบประมาณการศึกษาอยา่งอิสระ โดยรับฟัง ความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณ

ก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการ

ศึกษา 
4) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน งบประมาณ และตดิตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งไส 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือใน
การ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ  และมคีวามปลอดภัยสูง  

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามรีะบบคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดจิิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรยีน 

3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรยีนที่
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แกผู่้เรยีน  

4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) ส าหรับผูเ้รียนทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะ
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรบัครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรยีนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 



 
 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวดั 
7. สถานศึกษา นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านกึด้านการผลิต และบริโภค ท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
8. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยมีาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลาก

สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 
๔.๐  

9. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
10. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสตูร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลติภัณฑ์  การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปรมิาณคาร์บอนในโรงเรยีนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
11. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

12. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต  มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรยีนรู้การผลิตและบรโิภคที่เปน็มิตร กับสิ่งแวดล้อม   

13. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปรมิาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
14. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
15. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจดัซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

9. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตส านึกด้านการผลิต
และบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มน าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสรมิอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

10. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน  

11. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

12. นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ มกีารขยายผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรยีนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจดัการขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

13. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less   

14. ครู มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า งานวิจัยดา้นการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้  

15. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผ่านกระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐  

16. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

 
  



 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบตัิการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (LCA) สูส่ังคมคาร์บอนต่ า  
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรยีนและจดัท าหน่วยการเรยีนรู้ในเรื่อง การผลติและบรโิภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวยั  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดกา๊ซที่มีผล ต่อปรากฏการณภ์าวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรยีบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรยีนรูล้ดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภมูิภาค  
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  ๒๕๕ เขต เพื่อด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสรมิ พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจดัจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการ ส านักงานสี

เขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Green office)  
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลติภณัฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ทีม่ี

ฉลากและสญัลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรยีนรู้และแผนการ จัดการเรียนรูเ้รื่องการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสรมิความรูเ้รื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูส่ังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการ

เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสญัลักษณ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลติภณัฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้

สารเคมี สูโ่รงเรยีนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบรโิภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ โรงงานอุตสาหกรรม การผลติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรูม้าประยุกต์ใช้และจดัท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
16. ส่งเสริมแนวทางการจดัการเรียนรูอ้าชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชมุชนต้นแบบท่ีน าความรูจ้ากโรงเรยีนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอด

ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
จัดท าระบบนเิทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนเิทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรตยิศ ประชาสัมพันธ์และจัดพมิพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 



 
 
 
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการ
บริหารงานท่ัวไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปลีย่น ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา  เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศกึษา  เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรยีน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบ 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ   
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน่ คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลีย่นแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลมุทกุต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจดัการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมแีพลตฟอร์ม ดจิิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

มาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา 
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อ านาจ และโครงสรา้งการก ากับดูแลของสถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา 
2)  ศึกษา วิเคราะห์ หน้าท่ีและอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการ

สถานศึกษาของสถานศึกษา  หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความ
หลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี    

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจดัหาเจา้หนา้ที่เพื่อปฏิบัติหน้าทีส่นับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบตัิหน้าที่การจัดการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียน    

4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา    

5) จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบรหิารจดัการศึกษา   
6)  ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มรีะบบการบรหิารจดัการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจดัการ แบบกลุม่โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น 

เป็นต้น    
7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต    
8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัตกิารตรวจสอบตดิตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา    
9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาใหส้ถานศึกษามีอิสระในการ

บริหารจดัการศึกษา    
10) จัดอบรม พัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตหิน้าที่     
11) สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบรหิารวิชาการ ด้านการบริหาร

งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศกึษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายดา้นหรือ
ทุกด้านได้    

12) สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคณุภาพของ
สถานศึกษา 

 



 
 

มาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น
หน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาส านักงานส่วนกลาง และส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานสว่นกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคณุธรรมและความโปรง่ใสในการท างานตาม
หลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานสว่นกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 

 6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สห
วิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  

7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่  
8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมสี่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจดั
การศึกษา โดยการจดัสรรงบประมาณตรง
สู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรยีนและสถานศึกษาโดยตรง   
2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จดัการงบประมาณอุดหนนุผู้เรยีนและสถานศึกษาโดยตรง   
3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพสิูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลีย่น

ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย   
4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผา่นระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) และระบบการ 
ท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกตใ์ช้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ง
ในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงขอ้มูล ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมติิต่าง ๆ  
3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อ

แลกเปลีย่น และบรูณาการข้อมลูภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอกีท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
 

  



 
 

มาตรการ แนวทางการด าเนินการ 
 4) พัฒนาระบบฐานข้อมลูทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จดุแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบคุลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้
สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมลูสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น าไปสู่การพัฒนาฐานขอ้มูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 









  
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายประจวบ หนเูลี่ยง        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. นายสมภาพ  นาคพันธ์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
3. นายชยัยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
4. นายอุดม เด่นเฉลิมชยักุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
คณะท ำงำน 

1. นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางสาววิไลลักษณ์ ค าด า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางสาวณัฐวรา วัฒนะ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
4. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวพจนา  วานิชกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
11. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตรวจทำน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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