คํานํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กํ าหนดให ส วนราชการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ราชการให สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ช าติ และแผนอื่ นที่ เ กี่ ยวข อง
โดยใหเปลี่ยนจากการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป เปนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป โดยจัดทํา
แผนระยะที่ 1 ในหวงเวลา 3 ปแรก คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณา
ทบทวนถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อรวมกันระดมความคิ ดเห็ น วิเคราะห ปรั บปรุง เพิ่ มเติมในประเด็ นอั นจะสงผลต อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทั้งนี้ การจั ดทําแผนปฏิบั ติ ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) นี้ ไดรับความร วมมือ
จาก ผู บริ หารสถานศึ กษา สหวิ ทยาเขต เครื อข ายร วมพั ฒนา ผู อํ านวยการกลุ ม ตลอดจนบุ คลากรทุ กคน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จนสําเร็จเรียบรอย จึงขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
และหวังเป นอย างยิ่งว าเอกสารแผนปฏิบั ติ ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) เลมนี้ จะเป นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสําเร็จลุลวงตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน
2560, หน า 13 - 14 ให สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามีอํ านาจหน าที่ ดํ าเนิ นการให เป นไปตามอํ านาจหนาที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส งเสริ ม การดํ าเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ างาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ได รั บ
มอบหมาย
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หนา 1

สภาพแวดลอมขององคกร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยูที่ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 57 โรงเรียน
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันวา
"เหนื อล างกลางบน" ห างจากกรุ งเทพมหานคร เป น ระยะทาง 394 กิ โลเมตร ทางตอนเหนื อและตอนกลาง
เปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด (จังหวัดอุตรดิตถ )
และแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม และอําเภอสากเหล็ก
(จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ)
อําเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอลานกระบือ
(จังหวัดกําแพงเพชร)
จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูทางใตสุดของภาคเหนือตอนลาง หางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง
491 กิโลเมตร โดยสภาพเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่สูงสลับซับซอน มีอาณาเขตติดตอ
กับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) อําเภอนาหมื่น และอําเภอนานอย
(จังหวัดนาน)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุงแลง
เปนเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดตอกับอําเภอชาติตระการ
(จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 2


ทิศเหนือ

สปป.ลาว

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 3

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

พิษณุโลก

9

93

1,032

เนื้อที่
(ตารางกิโลเมตร)
10,816

อุตรดิตถ

9

67

562

7,839

รวมทั้งสิ้น

18

160

1,594

18,655

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถ
ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ตั้งอยูที่ ตําบลทา ทอง อํา เภอเมื องพิ ษ ณุ โลก จังหวัดพิ ษ ณุ โลก รับ ผิด ชอบการจัดการศึก ษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวั ด
พิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 57 โรงเรียน
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหนาที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มั ธยมศึก ษาตอนตนและตอนปลาย ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีแนวคิด
และหลักการบริหารงาน โดยมุงสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษา
ในสังกัดเปนองคกรที่มีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวคิด
และหลักการบริหารงาน ดังนี้
1. บริหารงานเชิงยุทธศาสตร มุงเนนผลสัมฤทธิ์
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน
3. บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือขาย
4. กระจายอํานาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม
5. ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 4

โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

กลุมกฎหมายและคดี

หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานใหคําปรึกษา ดานระเบียบ กฎหมาย

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาบุคคล
ครอบครัว องคกร ชุมชน/วิช าชีพ
สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็ก พิการ
ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุข ภาพอนามัย
กีฬา นันทนาการ ลูก เสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
พระราชดํา ริ ประสานการปอ งกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อ สาร
- งานสงเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึก ษา
- งานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเ ทศการศึกษา
เขตพื้น ที่การศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมิน ผล
การจัดการศึกษา

- งานวินัย รองเรียน อุท ธรณ และรองทุกข
- งานคดีแ ละความรับผิดทางละเมิด
- งานสงเสริมและพัฒนาการมีวินัย

- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึก ษา
- งานนิเ ทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุก ารคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเ ทศการศึกษา

กลุมอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานชว ยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดลอ ม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน

กลุมบริห ารงานบุค คล

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานบํา เหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
- งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

กลุมบริห ารการเงินและ
สินทรัพย

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา
- งานอบรมพัฒนากอนและหลังแตงตั้ง
- สงเสริมสนับ สนุนยกยองเชิดชูเกียรติ
- งานลาศึก ษาตอ ฝกอบรม
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สรางระบบเครือขาย

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

โรงเรียนมัธยมศึก ษา 57 โรงเรียน

ศูนยป ระสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา เขต 39
จังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ 18 โรงเรียน

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 5

เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จังหวัดพิษณุโลก
สหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขตพุทธชินราช

2. สหวิทยาเขตนเรศวร

3. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

หัวรอ

เมือง

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

มะขามสูง

เมือง

โรงเรียนดอนทองวิทยา

ดอนทอง

เมือง

โรงเรียนวังน้าํ คูศึกษา

วังน้ําคู

เมือง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน)

ทาทอง

เมือง

โรงเรียนทาทองพิทยาคม

ทาทอง

เมือง

โรงเรียนบานกรางวิทยาคม

บานกราง

เมือง

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ
อุปถัมภ"

ชุมแสงสงคราม บางระกํา

โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

บางระกํา

บางระกํา

โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา

หนองกุลา

บางระกํา

โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน)

ชัยนาม

วังทอง

โรงเรียนหนองพระพิทยา

หนองพระ

วังทอง

โรงเรียนบานกลางพิทยาคม

บานกลาง

วังทอง

โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม

บานกลาง

วังทอง

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

วังพิกุล

วังทอง

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

วังนกแอน

วังทอง

โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

แกงโสภา

วังทอง

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ทาหมื่นราม

วังทอง

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 6

เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก (ตอ)
สหวิทยาเขต

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

5. สหวิทยาเขตวังจันทน

6. สหวิทยาเขตบางกลางทาว

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง

เมือง

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม

บางกระทุม

บางกระทุม

โรงเรียนเนินกุมวิทยา

เนินกุม

บางกระทุม

โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม

ไทรยอย

เนินมะปราง

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วังโพรง

เนินมะปราง

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง

โรงเรียนจานกรอง (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

พรหมพิราม

พรหมพิราม

โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม

วงฆอง

พรหมพิราม

โรงเรียนดงประคําพิทยาคม

ดงประคํา

พรหมพิราม

โรงเรียนคันโชงพิทยาคม

คันโชง

วัดโบสถ

โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

วัดโบสถ

วัดโบสถ

โรงเรียนนครไทย (ประธาน)

นครไทย

นครไทย

โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ปาแดง

ชาติตระการ

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

สวนเมี่ยง

ชาติตระการ

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

บานแยง

นครไทย

โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา

บอโพธิ์

นครไทย

โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก

นครชุม

นครไทย

โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ยางโกลน

นครไทย

โรงเรียนนาบัววิทยา

นาบัว

นครไทย

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 7

เครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ตอ)
จังหวัดอุตรดิตถ
สหวิทยาเขต

ประกอบดวย

ตําบล

อําเภอ

โรงเรียนอุตรดิตถ (ประธาน)

ทาอิฐ

เมือง

โรงเรียนแสนตอวิทยา

แสนตอ

เมือง

โรงเรียนบานโคกวิทยาคม

บานโคก

บานโคก

โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ

ทาปลา

ทาปลา

โรงเรียนฟากทาวิทยา

ฟากทา

ฟากทา

โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

แสนตอ

น้ําปาด

โรงเรียนพิชัย (ประธาน)

ในเมือง

พิชัย

โรงเรียนดาราพิทยาคม

บานดารา

พิชัย

8. สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก โรงเรียนบานโคนพิทยา

บานโคน

พิชัย

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ

บานแกง

ตรอน

โรงเรียนดานแมคาํ มันพิทยาคม

ดานแมคํามัน

ลับแล

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

บอทอง

ทองแสนขัน

โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี (ประธาน)

ทาอิฐ

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ผาจุก
อุตรดิตถ

เมือง

7. สหวิทยาเขตหลวงพอเพ็ชร

9. สหวิทยาเขตพระแทนศิลาอาสน โรงเรียนทุงกะโลวิทยา

ปาเซา

เมือง

โรงเรียนน้ําริดวิทยา

น้ําริด

เมือง

โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ฝายหลวง

ลับแล

โรงเรียนลับแลศรีวทิ ยา

ไผลอม

ลับแล
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ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต 1 – 500 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 501 – 1500 คน)
ขนาดใหญ (นักเรียนตั้งแต 1,501 – 2,500 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,501 ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น

จังหวัด
พิษณุโลก
(โรงเรียน)
25
10
2
2

จังหวัด
อุตรดิตถ
(โรงเรียน)
9
6
1
2

39

18

รวม
(โรงเรียน)
34
16
3
4
57

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมจํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู
จํานวนครู (คน)
จํานวนนักเรียน (คน)
จํานวน
โรงเรียน รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
จังหวัดพิษณุโลก
39
26,091 14,442 11,649
1,413
999
414
จังหวัดอุตรดิตถ
18
14,013 7,945
6,068
764
531
233
รวมทั้งสิ้น
57
40,104 22,387 17,717
2,177 1,530
647
หมายเหตุ ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และขอมูลครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จังหวัด

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับที่เปดทําการสอน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จังหวัด
พิษณุโลก
38
1
39
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จังหวัด
อุตรดิตถ
17
1
18

รวม
55
1
1
57

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
จังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
รวมทั้งสิ้น

มัธยมศึกษา
ตอนตน
13,305
7,923
21,228

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
12,786
6,053
18,839

ปวช.

รวม

0
37
37

26,091
14,013
40,104

ขอมูลโรงเรียนจําแนกประเภทตามกิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (จํานวน 28 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
4. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
6. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
7. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
8. โรงเรียนนาบัววิทยา
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
13. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
14. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
16. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
โรงเรียนสีเขียว (จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา
10. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
11. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
12. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
2. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
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โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (จํานวน 21 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
3. โรงเรียนจานกรอง
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา
5. โรงเรียนดอนทองวิทยา
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
6. โรงเรียนพิชัย
7. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
9. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา
10. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
11. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
12. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม

โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม (จํานวน 27 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
3. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 4. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
7. โรงเรียนพิชัย
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
10. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
11. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
13. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
15. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
16. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จํานวน 36 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
4. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
6. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา
8. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
9. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
13. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
14. โรงเรียนนครไทย
15. โรงเรียนนาบัววิทยา
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
18. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
23. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (จํานวน 6 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนจานกรอง
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
6. โรงเรียนบานโคนพิทยา
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม
8. โรงเรียนพิชัย
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
13. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
2. โรงเรียนฟากทาวิทยา
3. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสติและสมาธิเปนฐาน (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนนครไทย
1. โรงเรียนพิชัย
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โรงเรียนในฝน (จํานวน 28 โรงเรียน)
โรงเรียนในฝนรุนที่ 1 (จํานวน 16 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัดอุตรดิตถ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
โรงเรียนฟากทาวิทยา
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนในฝนรุนที่ 2 (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
2. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
โรงเรียนในฝนรุนที่ 3 (จํานวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
7. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม

โรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 1 (จํานวน 8 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา
โรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 3 (จํานวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนบานโคนพิทยา
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
4. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (จํานวน 25 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจานกรอง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
6. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
7. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
8. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
10. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนนครไทย
13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
5. โรงเรียนพิชัย
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
7. โรงเรียนฟากทาวิทยา
8. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
9. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
10. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลาง (จํานวน 3 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ศูนยสะเต็มศึกษา
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เครือขาย 1
3. โรงเรียนจานกรอง
เครือขาย 2
โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม (STEM Education) (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. โรงเรียนอุตรดิตถ
โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(จํานวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
1. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนบานโคนพิทยา
4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนนครไทย
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โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) (จํานวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนตนแบบโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง ผานพื้นที่พัฒนานักประดิษฐดิจิทัล
(จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP/MEP)
(จํานวน 4 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBEC : Human Resource Development Centre)(จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา (จํานวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม
3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
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ศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จํานวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
โรงเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
(จํานวน 19 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนจานกรอง
1. โรงเรียนดาราพิทยาคม
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
8. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
12. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
13. โรงเรียนนครไทย
14. โรงเรียนนาบัววิทยา
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
16. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
17. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
3. โรงเรียนจานกรอง
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
5. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา
6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
6. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
8. โรงเรียนบานโคนพิทยา
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม
10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
10. โรงเรียนพิชัย
พิษณุโลก
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จํานวน 56 โรงเรียน) (ตอ)
จังหวัดพิษณุโลก
11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ”
12.
12. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
13.
13. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
14.
14. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
15.
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
16.
16. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
17.
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา
18.
18. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคตม
19. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
21. โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
25. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
26. โรงเรียนนครไทย
27. โรงเรียนนาบัววิทยา
28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
30. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
35. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
36. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
37. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
38. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ
โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนฟากทาวิทยา
โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามระดับชั้น
(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม ม.ตน
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ ปวช.1
มัธยมศึกษาปที่ 5 และ ปวช.2
มัธยมศึกษาปที่ 6 และ ปวช.3
รวม ม.ปลาย และ ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
3,489
3,398
3,323
10,210
2,787
2,499
2,221
7,507
17,717

3,753
3,584
3,681
11,018
4,027
3,678
3,664
11,369
22,387

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
หองเรียน

7,242
6,982
7,004
21,228
6,814
6,177
5,885
18,876
40,104

212
212
205
629
220
215
218
653
1,282

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ครูผูสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น
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จํานวน
1
3
53
28
2,154
12
33
83
127
49

2,543

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2562 สรุปได ดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก ไดแก รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอั งกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เปรียบเทียบ
ระหวางปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
กลุมสาระ
รายการที่ 1 ภาษาไทย
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ

คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
2560
2561
51.70
57.56
30.41
33.10
34.45
37.73
31.76
30.42
37.08
39.70

ผลตาง
+/5.86
2.69
3.28
-1.34
2.62

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในป การศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้นกวาจากเดิมในปการศึกษา 2560 โดยใน 3 กลุมสาระ
การเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 5.86 กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิ ม 2.69 และกลุ มสาระวิ ทยาศาสตร มี ค าเฉลี่ ยสู งขึ้ นจากเดิ ม 3.28 มี เพี ย งกลุ ม สาระภาษาอั งกฤษ
ที่ มี คาเฉลี่ ยลดลงจากเดิ ม 1.34 จึ งมี ค ารวมเฉลี่ย ในทุ ก กลุ มสาระวิช า ในป ก ารศึ กษา 2561 สู งขึ้ นจากเดิ ม
ในปการศึกษา 2560 อยูที่ 2.62 และมีคารวมเฉลี่ยสูงกวาคารวมเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉลี่ย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
กลุมสาระ
รายการที่ 1 ภาษาไทย
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
รายการที่ 5 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ

คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
2560
2561
50.74
48.98
25.24
32.28
29.90
31.31
28.27
31.61
34.56
35.49

ผลตาง
+/-1.76
7.04
1.41
3.34
0.93

33.74

2.19

35.93
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จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในป การศึ กษา 2561 มี คะแนนเฉลี่ ยในภาพรวมสู ง ขึ้ น กว า จากเดิ ม ในป การศึ กษา 2560 คื อ เพิ่ มขึ้ น 2.19
โดยใน 4 กลุ มสาระการเรียนรูห ลั ก ได แก กลุ มสาระคณิ ตศาสตร มี คาเฉลี่ ยสูงขึ้ นจากเดิ ม 7.04 กลุ มสาระ
วิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 1.41 กลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 3.34 และกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 0.93 มีเพียงกลุมสาระภาษาไทย ที่มีคาเฉลี่ยลดลง
จากเดิม 1.76 จึงมีคารวมเฉลี่ยในทั้ง 5 กลุมสาระวิชา ในปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560
อยู ที่ 2.19 และมี ค ารวมเฉลี่ ย สู งกว าค ารวมเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ และสู ง กว า ค า รวมเฉลี่ ยของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย
จากตารางที่ 8 และ 9 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาพรวม กลุมสาระการเรียนรูหลักมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม
และยังสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แมจะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งยังสูงกวา
ระดับ ประเทศ และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แมในบางรายวิชาจะมีคาเฉลี่ยลดลง
เล็กนอย แตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ถือเปนภารกิจที่สําคัญ ยิ่ง ในการเรงสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหปรากฏเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในการพัฒนาตัวผูเรียนใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู ใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดพัฒนานักเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริมใหโรงเรียนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อพัฒนานักเรียน
ใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ เชน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในทางศีล สมาธิ ปญญา โครงการยกระดับ
คุณภาพระบบสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของผูเรียนแบบมีสวนรวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสงเสริม
ยุวประชาธิปไตยและพัฒนาสรางความเขมแข็งขององคกรสภานักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมปองกันและ
แก ไขป ญ หาการใช สารเสพติ ด/ยาเสพติด ในสถานศึก ษา กิจ กรรมบรรพชาเสริม ป ญ ญาพั ฒ นาทั ก ษะชี วิต
ซึ่ งการจัด ทํา โครงการ/กิจ กรรมต างๆ เหลานี้ สงผลให นั กเรีย นในสังกั ดเป นคนดีมีคุ ณ ธรรม มี คุณ ลัก ษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รัก ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒ นธรรม
ที่ดีงามของไทย และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. ดานโอกาสทางการศึกษา
ในการดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรอง/พิการในพื้นที่บริการการศึกษาที่จบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยประสานงานดานขอมูลนักเรีย นรายบุค คลกับ หนว ยงานทางการศึก ษา
ที ่ เ กี ่ย วขอ งในเขตพื ้น ที ่ก ารศึกษาเพื่ อใช ในการวางแผนการรับนั กเรียน นอกจากนี้ ในช ว ง 3 ป ที่ ผ า นมา
ไดดํ าเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแลและชวยเหลือนักเรียน เพื่อสงเสริมใหมีการเพิ่มอัตราการเรียนตอ
และลดอัตรานักเรียนในการออกกลางคัน สงผลใหนักเรียนมีแนวโนมของอัตราในการออกกลางคันลดลง ดังนี้
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ตารางที่ 10 แสดงรอยละของจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 3 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2559 – 2561)
รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปที่ 1
0.04
0
0.00
มัธยมศึกษาปที่ 2
0.10
0
0.05
มัธยมศึกษาปที่ 3
0.04
0
0.07
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ตน
0.06
0
0.04
มัธยมศึกษาปที่ 4
0.25
0.50
0.22
มัธยมศึกษาปที่ 5
0.22
0.06
0.43
มัธยมศึกษาปที่ 6
0.06
0.02
1.40
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย
0.18
0.19
0.68
รวม นร. ออกกลางคันตอ นร. ทั้งหมด
0.12
0.09
0.34
ระดับชั้น

ตารางที่ 11 แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ประเภท
1. เด็กยากจน
2. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน
3. เด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ
4. เด็กถูกทอดทิ้ง
5. เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน
6. เด็กเรรอน
7. ผลกระทบจากเอดส
8. ชนกลุมนอย
9. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ
10. เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
11. อื่นๆ เชน กําพรา ทํางานรับผิดชอบตนเอง
และครอบครัว อายุนอกเกณฑ เปนตน
นักเรียนดอยโอกาสทั้งหมด

มัธยมตน
ชาย
หญิง
4,302 4,780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
14

มัธยมปลาย
ชาย
หญิง
1,916 2,771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
19

13,769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52

4,309

1,928

13,821

4,794
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2,790

รวม

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ประเภท
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการไดยิน
ความพิการทางสติปญญา
ความพิการทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ความพิการทางการเรียนรู
ความพิการทางการพูดและภาษา
ความพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ
ความพิการทางออทิสติก
ความพิการซ้ําซอน
นักเรียนพิการทั้งหมด

ชาย
5
1
10
13
214
0
20
5
1
269

จํานวนนักเรียน
หญิง
1
1
6
12
56
0
2
0
0
78

รวม
6
2
16
25
270
0
22
5
1
347

ตารางที่ 13 แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2562
ประเภท
บานพักนักเรียน/หอนอน
บานพักครู
พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ
นักเรียนพักนอนทั้งหมด

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
มัธยมปลาย
มัธยมปลาย
มัธยมตน
มัธยมตน
และเทียบเทา
และเทียบเทา
308
493
6
39
0
5
0
0
0
0
0
3
308
498
6
42

รวมทั้งสิ้น
846
5
3
854

3. ดานการบริหารจัดการ
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับ การนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ
ใหม ีคุณ ภาพและมาตรฐานในการดํา เนิน งาน เพื ่อ ใหสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษามี
ความพรอ มและความเขม แข็ง ในการบริห ารจัด การศึก ษา สามารถยกระดับ คุณ ภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาอยางมีธรรมาภิบาล สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ สํานักงานเขต
พื้น ที ่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 มีผ ลการดํา เนินงานดา นการบริห ารจัด การตา งๆ ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
โดยพิจารณาจากการประเมินผลดังนี้
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1. มาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคประกอบที่ 1 และการประเมินผูบริหารองคการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจํานวน 21 ตัวชี้ วั ด
ซึ่งสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานไดประกาศผลการประเมินรายสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษา เมื่ อวั น ที่ 13 มกราคม 2563 โดยสํ านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 39 ได รับ ผล
การประเมิน ดังนี้
- องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํางานตามหนาที่
ปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function base) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดคะแนน 4.25400
- การประเมินผูบริหารองคการ จํานวน 18 ตัวชี้วัด ไดคะแนน 4.22941
เมื่อรวมทั้งสองสวนคิดเปนคะแนน 4.23310 หรือรอยละ 84.66 จัดอยูในระดับมาตรฐานขั้นสูง
2. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ตามเกณฑ มาตรฐานสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ประจํ าป งบประมาณ 2562 มี ผ ล
การประเมินใน ระดับดีเยี่ยม
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มีผ ลการติ ดตามและประเมิน ผลการบริห าร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีกระบวนการบริห ารจัดการองคการและการจัด
การศึกษาไดสอดคลองกับสภาพและบริบทของพื้นที่ จําแนกรายมาตรฐานไดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 สํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดํ าเนิ นงานภาพรวม
ในระดับ ดี เยี่ ยม โดยมีแ นวทางหรือ วิธีก ารดํ าเนิ น งานบริห ารจั ดการองค ก รเป น ขั้น ตอนชัด เจนเป น ระบบ
ผานกระบวนการวิจัย และการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ มีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดทําแผนงาน
โครงการ เพื่อพัฒนางานภายในองคกร นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงานภาพรวม
ในระดับดีมาก โดยการขับ เคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติให เกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจ ทั้ง 4 ดาน รวมถึ ง
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการจัดการศึกษาที่มีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน
มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงานภาพรวม
ในระดั บ ดี เยี่ ย ม แสดงให เห็ น ถึ ง การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาตามบทบาทและภารกิ จ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผลการติ ดตามและประเมิ นผลการบริห ารจั ดการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด
พบวา
1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบคาเปาหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย จํานวน 13 ตัวชี้วัด
ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด และไมประเมิน จํานวน 4 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใชเกณฑ 5 ระดับ จํานวน 14 ตัวชี้วัด พบวา มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.54 อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การประเมินศัก ยภาพการพั ฒ นาการศึกษา สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสงผลกระทบ
ทั้งในดานบวกและลบตอการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดังนี้
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ประเด็นการ
วิเคราะห
1. กลยุทธของ
องคกร
(Strategies)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด ภารกิจหนาที่
โดยใชกระบวนการมี สวนรวม
1.2 การกําหนดกลยุทธ จุดเนน
แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด
ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในดวยเทคนิค SWOT
ที่สอดคลองกับบริบทและสภาพจริง
1.3 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคลองกับกลยุทธและเปาประสงค
และบริบทของหนวยงาน
1.4 มีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ
และมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง
มีการดําเนินการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ
ทั้งในระดับกลุมและระดับบุคคลอยางทั่วถึง
โดยใชกระบวนการ วิธีการและชองทางที่
หลากหลาย
1.5 สามารถดําเนินการใช พัฒนา
การศึกษาและแกปญหาได

1.1 มีการปรับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติม
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดโครงการ/
กิจกรรมใหสํานักงานเขตพื้นที่ดําเนินการ
เพิ่มเติม
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ในระดับกลุม และระดับบุคคลยังไมมี
ประสิทธิภาพการกําหนดตัวชี้วัด
ยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดของหนวยงาน
1.3 ตัวชี้วัดที่นํามาใชในการขับเคลื่อน
องคกรขาดการสรางความเขาใจให
บุคลากรที่ตรงกันจึงสงผลใหการนําไปใช
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
1.4 การวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
บางสวนไมสอดคลอง และ
ไมครอบคลุมกับกลยุทธ มาตรฐานเขต
พื้นที่ และตัวชี้วัดที่กําหนดไว
1.5 ขาดกลยุทธเชิงรุก ไมทันสมัย
องคกรไมสามารถกาวสูความเปนเลิศได
1.6 ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
อยางเปนระยะและตอเนื่อง
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ประเด็นการ
จุดแข็ง (Strengths)
วิเคราะห
2. โครงสรางองคกร 2.1 มีโครงสรางการบริหารที่เปนระบบ
(Structure)
สามารถดําเนินงานบริหารจัดการได
มาตรฐานตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
2.2 การกําหนดบทบาทหนาที่บุคลากร
ภายในหนวยงานและการมอบหมายงาน
มีความเหมาะสมตามสภาพและปญหา
ตรงตามความรูความสามารถและสมรรถนะ
ของตําแหนงหนาที่ สอดคลองกับระเบียบ
ที่กําหนด
2.3 มีการจัดตั้งเครือขายที่สงผลตอการ
พัฒนาการศึกษาไดแก สหวิทยาเขต ศูนย
พัฒนากลุมสาระการเรียนรู 8 ศูนย และ
ศูนยพัฒนางาน 4 ศูนย ที่สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. ระบบการ
3.1 มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเปน
ปฏิบัติงาน
ระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหาร
(System)
จัดการและการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
ระเบียบกฎหมายมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหลักการกระจายอํานาจ
3.2 การแตงตั้ง โยกยายขาราชการครู
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได
3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น
ระยะยาว เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน
3.4 มีระบบการติดตอสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
การติดตอสื่อสารกับโรงเรียนและ
หนวยงานอื่น
3.5 มีระบบการติดตามประเมินผลที่เปน
เครื่องมือสําหรับการบริหารและมีขอมูล
สําหรับการวางแผนรวมทั้งมีการกําหนด
รูปแบบการกํากับติดตามและประเมินผล
เปนระบบสอดคลองกับตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค

จุดออน (Weaknesses)
2.1 โครงสรางองคกรที่แบง
การบริหารจัดการออกเปน 2 จังหวัด
ทําใหขาดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยังจัดบุคลากรปฏิบัติงานไดไมครบ
ตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนด

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไมสามารถใหบริการไดครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตบริการ
3.2 การจายงานตามภาระของแตละ
กลุมในบางเรื่อง ไมตรงตามภารกิจของ
กลุมสงผลใหงานมีความลาชา
3.3 ระบบรับ-สง เอกสาร
มีความยุงยาก ติดตามเอกสารไดยาก
ไมสะดวก
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ประเด็นการ
วิเคราะห

4. บุคลากร
(Staff)

5. ทักษะ ความรู
ความสามารถ
(Skills)

6. รูปแบบการ
บริหารจัดการ
(Style)

จุดแข็ง (Strengths)
3.6 มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด
4.1 มีการมอบหมายภารกิจใหแก
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ไดอยางครบถวน ตามบทบาท
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
4.2 มีการบริหารบุคลากรไดอยางมี
ประสิทธภาพ ทําใหบุคลากรมีความ
ตระหนัก มุงมั่น ปฏิบัติงาน ในหนาที่และ
เห็นความสําคัญของภารกิจตามทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
4.3 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
ความรูความสามารถที่เหมาะสมมี
สมรรถนะสอดคลองตามภาระงาน/
มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบรวมถึง
หมั่นพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
4.4 บุคลากรมีทักษะ ความรู
ความสามารถเปนอยางดี มีการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาตรี
5.1 บุคลากรสวนใหญในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายอยางครบถวนตามบทบาทหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 บุคลากรมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา
6.1 ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
6.2 ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธได
อยางมีประสิทธิภาพ

จุดออน (Weaknesses)

4.1 ขาดการพัฒนาครูในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน สงผลใหโรงเรียน
ไมสามารถ จัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน เปนตน
4.2 จัดบุคลากรไมตรงกับงาน
ขาดขวัญกําลังใจ
4.3 บุคลากรบางคนมีภาระงานมาก
สงผลใหเกิดความผิดพลาด
4.4 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและทักษะการใช ICT
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ดาน ICT และดานการกอสรางเนื่องจาก
ไมมีกรอบอัตรากําลังเฉพาะ

5.1 บุคลากรบางคนยังขาดทักษะ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
5.2 บุคลากรขาดการวางแผนใน
การพัฒนาตนเอง

6.1 การบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรตองมีการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร
บางสวนปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย
6.2 รูปแบบการบริหารงานบางอยาง
ไมสามารถดําเนินการใหสมบูรณได
และ ทําแทนกันไมได
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ประเด็นการ
วิเคราะห

จุดแข็ง (Strengths)

7. คานิยมรวม
(Shared values)

6.3 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ
ตัดสินใจใหบุคลากรไดใชศักยภาพที่มีอยู
ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ
รวมถึงมีทักษะการสั่งการ การควบคุม
การจูงใจ
6.4 มีการบริหารโดยการมีสวนรวม
กํากับ ติดตามการจัดการภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มศักยภาพไดมาตรฐาน
อยางมีประสิทธิภาพ
6.5 มีการใชขอมูลในการวางแผน
การปฏิบัติงาน
6.6 มีการทํางานเปนทีม และมีคานิยม
เพื่อใหการปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์
7.1 บุคลากรสวนใหญมีคา นิยมใน
การทํางาน มีกระบวนการจัดทําคานิยม
แบบมีสวนรวม ไดแก
ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good overnance)
สรางสรรคสงิ่ ใหม (Innovative Thoughts)
รวมใจทํางาน (Value Teamwork)
ระบบงานที่ดี (Good Work Systems)
มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services)
7.2 มีการปฏิบัติตามนโยบายของผูนํา
องคกรและมีวัฒนธรรมในการทํางาน
“เปนทีม” มีกระบวนการ สงเสริมและ
พัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง
7.3 มีการสรางวัฒนธรรมใหมๆ เชน
การแตงกาย การทักทาย และ
การใหความเคารพ

จุดออน (Weaknesses)
6.3 คณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขาดโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6.4 ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน

7.1 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบางสวนยังไมใหบริการที่ดี
กับผูรับบริการ
7.2 กระบวนการนําคานิยมไปสู
การปฏิบัติยังไมชัดเจนสงผลใหบุคลากร
ขาดความตระหนัก
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ประเด็นการวิเคราะห
โอกาส (Opportunities)
1. การเมืองและ
1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
กฎหมาย (Political กําหนดใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
and Legal = P)
ไดทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย สงผลใหโรงเรียนจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับสภาพผูเรียน อยางทั่วถึง
และสามารถลดอัตราการออกกลางคัน
1.2 นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองดานเพิ่มโอกาส กําหนด
เปาหมายใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและ
สามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพไมนอยกวา 15 ป อยางเทา
เทียมกัน สงผลใหการประสานสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
1.3 นโยบายการกระจายอํานาจ สงผล
ใหมีการบริหารจัดการคลองตัวสูงขึ้น
1.4 มีการประกันคุณภาพภายนอก
กระตุนใหโรงเรียนบริหารการจัดการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
1.5 นักการเมืองใหการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
2. เศรษฐกิจ
1.1 นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี
(Economic
คุณภาพของรัฐบาลสงผลใหลดภาระ
Component = E) คาใชจายของผูปกครอง
1.2 ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอัตรา
การวางงานของผูปกครองบางสวนสงผล
ใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหารายได
ระหวางเรียนใหนักเรียน

อุปสรรค (Threats)
1.1 พระราชบัญญัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศกมีวิทยฐานะ
ไมครอบคลุมกลุมบุคลากรทางการศึกษา
38 ค (2) สงผลใหขาดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่และมีผลกระทบตอ
การพัฒนางานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1.2 พระราชบัญญัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนดการเลื่อน
ใหมีวิทยฐานะไมสอดคลองกับสภาพจริง
สงผลใหครูและคลากรทางการศึกษา
บางสวนไมมีคุณภาพ
1.3 รัฐบาลกําหนดใหการจายเงิน
อุดหนุนรายหัวนักเรียนที่เทากัน สงผล
ใหมีปจจัยสนับสนุนสําหรับนักเรียน
ดอยโอกาสไมเพียงพอ

2.1 คาครองชีพที่สูงขึ้น อัตรา
การวางงานสูงขึ้นสงผลใหผูปกครอง
นักเรียนบางสวนไมมีงานทําไมสามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน
ไดอยางเต็มที่
2.2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบวงเงิน
งบประมาณประจําปเปนเงินเดือน
มากกวา รอยละ 80 สงผลใหมี
งบประมาณไมเพียงพอสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ
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ประเด็นการวิเคราะห

3. สังคมและ
วัฒนธรรม
(Sociocultural
Component = S)

4. เทคโนโลยี
(Technological
Component = T)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)
2.3 การจัดสรรงบประมาณบางสวน
มีความลาชาระยะเวลาการดําเนินงาน
กระชั้นชิดสงผลใหการดําเนินงานไมดี
เทาที่ควร
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีภาระหนี้สินสงผลตอการปฏิบัติหนาที่
3.1 ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลาน
3.1 แนวโนมประชากรวัยเรียนลดลง
เขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ/มีชื่อเสียง สงผลใหนักเรียนลดลง สงผลใหมี
สงผลใหมีจํานวนผูสมัครเขาเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
โรงเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ มีชื่อเสียง
3.2 มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู
ในทุกตําบล ทุกอําเภอ สงผลใหสามารถ
ใหบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึง
เทาเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.3 สังคมไทยโดยภาพรวมเปนสังคม
เกษตรและมีความตระหนักถึงคุณคาของ
การศึกษาสงผลใหสนับสนุนการศึกษา
และขยายผลการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผล
4.1 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ใหสามารถใชเปนสื่อการจัดกิจกรรม
สามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว สงผลให
การเรียนรูที่นักเรียนสามารถเรียนรูได
นักเรียนบางสวนเลียนแบบพฤติกรรม
ดวยตนเองไดตามความสนใจ และสงผล ที่ไมพึงประสงค
ใหนักเรียนเปนผูใฝรู ใฝเรียน
ทันเหตุการณ ทันสมัย
4.2 การนําเทคโนโลยีมาใชใน
การบริหารจัดการทําใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีการติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
4.3 ลดภาระงาน ลดระยะเวลา
การเดินทางและลดคาใชจาย
4.4 บุคลากรสามารถใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
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การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

รายการปจจัย
น้ําหนัก
สภาพแวดลอมภายนอก
กลยุทธขององคกร
0.13
โครงสรางองคกร
0.15
ระบบการปฏิบัติงาน
0.15
บุคลากร
0.15
ทักษะ ความรู ความสามารถ 0.15
รูปแบบการบริหารจัดการ
0.12
คานิยมรวม
0.15
สรุปปจจัยภายใน
เฉลี่ยปจจัยภายใน

คะแนนเฉลี่ย
น้ําหนัก  คะแนน
จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน
4
1
0.52
0.13
4
1
0.60
0.15
3
2
0.45
0.30
4
1
0.60
0.15
4
1
0.60
0.15
3
2
0.36
0.24
3.8
1.5
0.57
0.23
3.70
1.35
+2.35

สรุปผล
0.39
0.45
0.15
0.45
0.45
0.12
0.34

การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก

P
E
S
T

รายการปจจัย
น้ําหนัก
สภาพแวดลอมภายนอก
การเมืองและกฎหมาย
0.3
เศรษฐกิจ
0.2
สังคมและวัฒนธรรม
0.3
เทคโนโลยี
0.2
สรุปปจจัยภายนอก
เฉลี่ยปจจัยภายนอก

คะแนนเฉลี่ย
น้ําหนัก  คะแนน
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
3
2
0.90
0.60
2
3
0.40
0.60
3.5
1.5
1.05
0.45
3
2
0.60
0.40
2.95
2.05
+0.90

กราฟแสดงสถานภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

โอกาส
O
0.6

จุดแข็ง
S

จุดอ่อน
W

0.45
-0.2

อุปสรรค
T
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สรุปผล
0.30
-0.20
0.60
0.20

สวนที่ 3
บริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีสิน ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิ รเกลา เจา อยูหั ว
เจ า อยูหั ว ทรงมีพ ระบรมราโชบายด า นการศึก ษา ซึ่งศาสตราจารยเกี ย รติคุณ นายแพทยเกษม วัฒ นชั ย
องคมนตรี ไดบัน ทึกไวเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 วาทรงมีพ ระราชประสงคที่จ ะเห็น ลูก หลานไทย
มีการศึกษาที่ดี โดยเปนการศึกษาที่มุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
2) ยึดมั่นศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
3. มีงานทํา - มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชน
รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและ
มีงานทําในที่สุด
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เปนพลเมืองที่ดี
1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตอ งสงเสริม ให ทุกคนมีโ อกาสทํา หนา ที่
เปนพลเมืองดี
3) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จ ะทําเพื่อ บานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร
งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพีย ง” เปนปรัชญาที่ พ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี พระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดและไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เปนปรัชญาที่ชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน มีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจํ าเปนที่ จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง
ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง
พื้ น ฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ าหน าที่ ข องรั ฐ รวมถึ งคนในทุ ก ระดั บ ให มี จิ ตสํ านึ กในคุ ณ ธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรีย มตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบ
ที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเป นพระประมุข สถาบั นชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริ ยมี ความเข มแข็ งเป นศู นย กลางและเป นที่ ยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจ ของประชาชน มี ระบบการเมื อง
ที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู
กลุ มประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อมล้ํ าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ความอยู ดี มี สุ ขได รับ ผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
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ขององค การสหประชาชาติ ไม มี ป ระชาชนที่ อยู ในภาวะความยากจน เศรษฐกิ จในประเทศมี ความเข มแข็ ง
ขณะเดียวกั นต องมี ความสามารถในการแข งขั นกั บประเทศต างๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่ อใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม
แหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภู มิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่ อให เป นพลังในการพั ฒนา
นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให เพิ่ มขึ้ น อยางต อเนื่ อง ซึ่งเป นการเจริญ เติ บโตของเศรษฐกิ จที่ อยู บนหลั กการใช การรักษา และการฟ น ฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคล องกั บเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุ ดมสมบู รณ มากขึ้ นและสิ่ งแวดล อม
มี คุณภาพดีขึ้ น คนมี ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสี ยสละ เพื่ อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาล
มีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒ นา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและ
มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคูไปกั บการป องกั นและแก ไขป ญหาด านความมั่ นคงที่ มี อยู ในป จจุ บั น และที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน
ตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2. ยุ ท ธศาสตรชาติ ด านการสร างความสามารถในการแข งขั น มี เป าหมายการพั ฒ นาที่ มุ งเน น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
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1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่นๆ
นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุ บัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ
ทั้ งโครงข ายระบบคมนาคมและขนส ง โครงสร างพื้ นฐานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ลและการปรั บ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบั น พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถ
สรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับ
รายได และการกิ น ดี อยู ดี รวมถึ งการเพิ่ ม ขึ้ น ของคนชั้ น กลางและลดความเหลื่ อมล้ํ าของคนในประเทศได
ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น
มั ธยั สถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะ
ที่จํ าเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ย นรูแ ละการพั ฒ นาตนเองอย างต อเนื่ องตลอดชี วิ ต สู ก ารเป น คนไทยที่ มี ทั กษะสู ง เป นนวั ต กร นั ก คิ ด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ
ที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนั บ สนุ น การรวมตั วของประชาชน ในการร วมคิ ด ร ว มทํ าเพื่ อ ส วนรวม การกระจายอํ านาจและ
ความรั บผิ ดชอบไปสู กลไกบริ หารราชการแผนดิ นในระดั บ ท องถิ่ น การเสริมสร าง ความเข มแข็ งของชุม ชน
ในการจั ดการตนเอง และการเตรียมความพร อมของประชากรไทยทั้ งในมิ ติ สุ ขภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ สํ าคัญ เพื่ อนํ าไปสู การบรรลุ เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืนในทุ กมิ ติ ทั้งมิ ติ ดาน สั งคม เศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล อม ธรรมาภิ บ าล และความเป น หุ นส วนความรวมมื อระหว างกั น ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
อย างบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามา
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่ สุดเทาที่จะเป นไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน
ไม ว าจะเป น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม และคุณ ภาพชี วิ ต โดยให ค วามสํ าคั ญ กั บ การสรางสมดุ ลทั้ ง 3 ดาน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุ ทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุล และพั ฒนาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐ มี เปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํ า งานให มุ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน ส ว นรวมมี ค วามทั น สมั ย และพร อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย างยิ่ งการนํ านวั ตกรรม เทคโนโลยี ข อ มู ลขนาดใหญ
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ระบบการทํ างานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกต ใชอยางคุมคา และปฏิ บัติงานเทียบได กับมาตรฐานสากล รวมทั้ ง
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได อ ย า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร งใส โดยทุ กภาคส วนในสั งคมต องร วมกั น ปลู ก ฝ งค านิ ย ม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ
นํ าไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพั ฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่ มีประสิทธิภาพ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป น แผนที่ ว างกรอบเป าหมายและทิ ศทางการจั ด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุ ง จั ด การศึ ก ษาให ค นไทยทุ ก คนสามารถเข า ถึ งโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณ ภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึก ษาที่มีประสิท ธิภ าพ พัฒ นาคนให มีส มรรถนะ
ในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึ กษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญ ในการจัด การศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน
(Education for All) หลั กการจั ดการศึ กษาเพื่ อความเท าเที ยม และทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy) และหลัก การมีสว นรว มของสังคม (All For Education)
อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ
ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิด
สําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษา
และเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
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แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาการจัดการศึก ษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณ ภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้น ที่พิ เศษ (พื้ นที่สูงพื้น ที่ตาม
แนวตะเข็ บ ชายแดน และพื้ น ที่ เกาะแก ง ชายฝ งทะเล ทั้ งกลุ ม ชนต า งเชื้ อ ชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาเพื่ อการจั ดระบบการดู แลและป องกั น ภั ยคุ กคามในรูป แบบใหม อาทิ
อาชญากรรมและความรุ น แรงในรู ป แบบต า งๆ ยาเสพติ ด ภั ย พิ บั ติ จ ากธรรมชาติ ภั ย จากโรคอุ บั ติ ใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญ จําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบั น การศึ กษาและหนว ยงานที่ จั ดการศึ กษาผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความเชี่ย วชาญและเป น เลิ ศ
เฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. ส งเสริ มการวิจั ยและพั ฒ นาเพื่ อ สรางองค ค วามรูและนวั ตกรรมที่ สร างผลผลิ ตและมู ลค าเพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีทั กษะและคุณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของพลเมือ งไทยและทัก ษะและคุณ ลัก ษณะที่ จํา เป น
ในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชว งวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลั ก สู ต ร แหล งเรี ย นรู และสื่ อ การเรีย นรูที่ ส ง เสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรูแ ละนวัต กรรมดา นการสรา งเสริม คุณ ภาพชี วิต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พั ฒ นาองค ค วามรู งานวิ จั ย และนวั ต กรรม ด า นการสรา งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึ กษามี ป ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผลส งผลตอคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริห ารจั ดการทรัพยากรทางการศึ กษารองรับ ลั กษณะที่ แตกต างกั น
ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุ คคลของครู อาจารย และบุ คลากรทางการศึกษามีความเป นธรรม สรางขวั ญ
กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุ ดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกํ าหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ดการศึ กษาเพื่ อ เสริ มสรางความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อ มล้ํา ใหผูเรีย นทุก คนไดรับ บริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผูเรีย นมีความรัก ในสถาบั นหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัต ริย ท รงเปน ประมุข มีทัศ นคติที่ถูก ตอ งตอบานเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถูก ตอ ง และเปน พลเมือ งดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผู เรี ย น เป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู คิ ด ริเริ่ ม และสร า งสรรค น วั ต กรรม มี ค วามรู มี ทั ก ษะ มี
สมรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลัก ษณะของผู เรี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่ เหมาะสมตามวั ย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ ดี
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึ ด หลั ก ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศในอนาคต
เป นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ ยุทธศาสตรช าติ พ.ศ. 2561 –
2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ซึ่งในแตละนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดเปาประสงค
ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
บทนํา
นโยบายด า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย แ ละของชาติ เป น การจั ด การศึ ก ษา
เพื่ อ มุ งเน น การพั ฒ นาผูเรีย นทุ ก คน ให มี ค วามรัก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบ
ตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เปน ผูเรีย นที่มีค วามพรอมสามารถรับ มือกับ ภัย คุก คามรูป แบบใหมทุกรูป แบบ ที่มีผ ลกระทบต อ
ความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรม
ไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับ การปองกันและแกไขปญ หาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร
ดานเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพื่อใหผูเรียนได
มีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เป นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู เรียนทุ กคนมี ความรู ความเข าใจ และมี ความพรอมสามารถรับมือกั บภั ยคุกคามทุกรูปแบบที่ มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภั ยจากยาเสพติ ด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิ น การคามนุ ษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. ผู เรี ย นในเขตพื้ น ที่ เฉพาะ กลุ ม ชาติ พั น ธุ กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส และกลุ ม ที่ อ ยู ในพื้ น ที่ ห า งไกล
ทุรกัน ดาร เชน พื้น ที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับ การบริการดานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เป นพลเมืองดีข องชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินยั และรักษาศีลธรรม
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3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คง เช น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. รอยละของผูเรีย นในเขตพื้ นที่ เฉพาะกลุ มชาติพั นธุ กลุ มผูดอ ยโอกาส และกลุม ที่ อยู ในพื้ น ที่
หางไกลทุรกัน ดาร เชน พื้น ที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ การบริการดานการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
6. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบ ดี ศรีสิ น ทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิ รเกล าเจ าอยู หั ว และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลั กของชาติ ยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ ดี
ตอบ านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่
พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒ นาผูเรียนมีความให มีความพรอ มสามารถรับ มือกับ ภัยคุกคามทุ กรูป แบบ ทุก ระดับ ความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญ หาที่ มี
อยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน และสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาส งเสริ ม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ ภั ย คุก คามที่มี ผลกระทบต อ ความมั่ น คง ภั ยจากยาเสพติ ด ความรุน แรง การคุ กคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจน
รูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญ หาตางๆ ไดรับคําปรึกษา
ชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ดําเนิ นแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการศึ กษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 6 ขอ
คือ
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
(2) สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สงเสริมและสรางโอกาสให ผูเรียนในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุ คลากรทางการศึกษาในพื้ นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใตให มีความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสิน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ การบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับบริบท
(2) จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให ส ถานศึ ก ษาในกลุ มโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู งในถิ่ น ทุ รกั น ดาร
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจั ดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิ ตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(3) สรางเวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ยนรูในประเด็ น “การพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาที่ เหมาะสม
กับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตางๆ เชน จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพ ยากรมนุ ษ ยเป น สํ า คัญ เนื่ อ งจาก “ทรัพ ยากรมนุ ษ ยเป น ป จ จั ยขั บ เคลื่ อนสํา คัญ ในการยกระดั บ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปน
อย างยิ่ งที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให ส อดคลอ งกั น โดยเนน ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการจั ด การเรีย นการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ใหเป นสถานศึกษาที่จัดการเรีย นรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุ คคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปน เลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่
จําเป น ในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะ
ความรูดา นดิจิ ทั ล (Digital Literacy) เพื่ อใช เป น เครื่อ งมื อ ในการเรีย นรูไดอ ยางมีป ระสิ ทธิภ าพ มี นิ สัย รัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด
เป น ผู ส ร า งนวั ต กรรม เป น นวั ต กร เป น ผู ป ระกอบการ เป น เกษตรกรยุ ค ใหม และอื่ น ๆ สอดคล อ งกั บ
ความตอ งการของประเทศ มีความยื ดหยุน ทางดานความคิด สามารถทํา งานรว มกับ ผูอื่น ไดภ ายใตสั งคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเรีย นมีความเป นเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่ส อดคลองกับ ทักษะที่จําเป น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศกั ยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย นเต็ มตามศัก ยภาพ นํ า ไปสูค วามเป น เลิ ศ ดา นวิ ช าการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา
ตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวนงบประมาณ
ในการสนั บสนุ นสถานศึ กษาและผู เรี ยนอย างเพี ยงพอ และเหมาะสม วิ ธีการจั ดสรร วิ ธี การด านระบบบั ญ ชี
การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ
และกิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ตร ตั้ งแต ระดั บ สถานศึ กษา เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา จั งหวั ด ภู มิ ภ าค ระดั บ ประเทศ
และระดับนานาชาติ
1.5 กํากับ ติด ตาม และให ความชว ยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้ งรายงานผลการดําเนิน งาน
ตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษา
2.1 ดํ า เนิ น การวั ด แววผู เรี ย น และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู เ รีย นตามศั ก ยภาพ และ
ความถนั ด โดยจั ดการเรีย นรูผ านกิจ กรรมการปฏิ บั ติจ ริง (Active Learning) เช น การจั ดการเรีย นรูต าม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ
เช น สะเต็ มศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาสุขพลานามั ย
ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
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2.3 สถานศึกษา พั ฒ นาหลักสูตรและการจัด กิจ กรรมกระบวนการเรีย นรูเพื่อ พัฒ นาผูเรีย น
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส งเสริม สนั บ สนุน ให ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
บทนํา
นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียน
ที่มี ความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญ ญา
มีศักยภาพ มีทั กษะความรู เปน คนดี มีวินัย เรีย นรูไดดว ยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและ
การวางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสม สามารถดํ า รงชี วิ ต อย า งมี คุ ณ ค า โดยการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษา
แล ว รวมถึ ง ความตระหนั ก ถึ ง พหุ ป ญ ญาของมนุ ษ ย ที่ ห ลากหลาย และการพั ฒ นาและรั ก ษากลุ ม ผู มี
ความสามารถพิเศษของพหุปญ ญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรีย นมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพ
และพลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูที่มีบ ทบาทสําคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทย
เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนัก
ถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถ
อยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชน
ในการพั ฒ นาผู เรี ย น เปลี่ ย นโฉมบทบาท “ครู ” ให เป น ครู ยุ ค ใหม โดยปรั บ บทบาทจาก “ครู ผู ส อน”
เป น “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิ ธี
จัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจ กรรมและสรางนวัตกรรมการเรีย นรูใหผูเรีย น และมีบ ทบาทเปน
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เปาประสงค
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผูเรียนไดรับ การพั ฒ นาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทั กษะความสามารถที่สอดคล อง
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
และนําไปปฏิบัติได
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3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผู เรีย นได รับ การพั ฒ นาเต็ มตามศั ก ยภาพ เชื่ อ มโยงสู อ าชีพ และการมี งานทํ า มี ทั ก ษะอาชี พ
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเปนแบบอยางดานคุณ ธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. รอ ยละของผู เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 3 ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้ น ฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
3. รอ ยละของผู เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได
5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
6. ผูเรีย นทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอํานวยการการเรียนรู
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลอง
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดาน
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ
และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) สงเสริมใหครูป รับ เปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการ
การเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร
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1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติป ญ ญา มี วินั ย มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาไทย และมี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ (ฟ ง พู ด ) และทัก ษะ
ดานดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัด ทํ าเครื่อ งมือประเมินพัฒ นาการเด็ก ปฐมวัยและประเมินพั ฒ นาการเด็กปฐมวั ย
ปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพื่ อประเมินพัฒ นาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผูบริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานที่กําหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหมๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียนและผูสนใจ
(5) กํ า กั บ ติ ด ตาม และให ค วามช ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง สรุ ป และรายงานผล
การดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้งในและ
นอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข
(3) ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สนามเด็ ก เล น ให ได ม าตรฐาน
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวม
และการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สง เสริม สนั บ สนุน ใหสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา และสถานศึ กษาจั ดการศึก ษา
พั ฒ นาผูเรีย นให มีพั ฒ นาการที่ส มวัย ในทุ ก ด า นทั้ งทางด านรา งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั งคม และสติ ป ญ ญา
ใหมีคุณลักษณะ
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- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 และดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจ กรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และด านอาชีพ เป นการวางพื้น ฐานการเรีย นรู
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒ นาดานอารมณแ ละสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
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(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุป และรายงานผลการดําเนิน งานตอสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มีวิ นัย มีทักษะที่ จําเปน ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทั กษะดานภาษาไทย
เพื่ อใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับ
การพั ฒ นาทัก ษะการเรีย นรูที่เชื่อ มโยงสูอ าชีพ และการมี งานทํ า นํ าไปสูการมีทัก ษะอาชีพ ที่สอดคลองกั บ
ความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส งเสริ ม สนั บสนุ นให สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และสถานศึ ก ษาจั ด การศึ กษา
เพื่ อพั ฒนาผู เรียนให มี พั ฒนาการที่ สมวัยในทุ กด านทั้ งทางดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ สั งคม และสติ ป ญ ญา
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มี ค วามสามารถด า นดิ จิ ทั ล (Digital) และใช ดิจิ ทั ล เป น เครื่อ งมื อ ในการเรีย นรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดํ าเนิน งานเพื่ อทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 3 และชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผ ลการประเมินเพื่อ เป นฐานการพัฒ นานั กเรีย น
ทุกระดับชั้น
(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒ นา
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัด ทํ าแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ มศั ก ยภาพผู เรีย นที่มี ค วามรู และทั ก ษะ
ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัด กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับ สนุ นใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
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2.3.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูให จัดการเรียนรูที่ ใหผู เรียนไดเรียนรูผานกิ จกรรมการปฏิ บั ติจริง (Active
Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ เปน นวัตกร นําไปสูการพัฒ นานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจ กรรมกีฬา การออกกําลังกาย
และสนับ สนุ นให ผูเรีย น มีศัก ยภาพในการจัด การสุข ภาวะของตนเองให มี สุข ภาวะที่ดี สามารถดํ ารงชี วิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือ
การประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาด า นอารมณ แ ละสั ง คม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุป และรายงานผลการดําเนิน งานตอสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
เปน การจั ดการศึกษาและพัฒ นาสมรรถภาพสําหรับ เด็กพิการและเด็ก ดอยโอกาส ในรูป แบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดําเนินการ
(1) สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผล
ตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพั ฒ นาหลักสูตร และสื่อการเรีย นการสอนที่เหมาะสมสําหรับ เด็กพิ การและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุนการใหบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลากร
ใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส
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(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหาร
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ให มี ความรู ทัก ษะ ประสบการณ มี เจตคติ ที่ดีต อการจัด การศึก ษาสําหรั บ
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(8) สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พัฒ นาระบบการใหบ ริการเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษ
(9) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สนั น สนุ น การพั ฒ นาภาคี เครื อ ข า ย
(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
3. นํ า เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใชส นับ สนุ น การเรีย นรูให แ ก ผู เรีย นทุ ก ระดั บ
การจัดการศึกษา
เป น มาตรการในการประยุ ก ตใช เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ในการส งเสริม สนั บ สนุ น ให ผูเรีย นพั ฒ นาวิ ธี
การเรี ย นรู ข องตนเอง ตามความต อ งการ และความถนั ด ของผู เ รี ย นสามารถสร า งสั ง คมฐานความรู
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จั ด หา พั ฒ นา ข อ มู ล องค ค วามรู สื่ อ วิ ดี โอ และองค ค วามรู ป ระเภทต า งๆ หนั ง สื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) พั ฒนารู ปแบบการเรียนรูผ านระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพื่ อตอบสนอง
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นมี อุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital device) เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ
ในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) จัด การเรีย นรูผ า นระบบดิจ ิทัล (Digital Learning Platform) เพื่ อ ตอบสนองต อ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ยน ให ผู เรีย นเรีย นรู ด ว ยตนเองผ านการเรีย นรู
ผานระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตาม
เปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขาย
พัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสราง
ครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
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4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ใหผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู
วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน รว มมือ กับ สถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ติ ดตาม และประเมิ น ผล การผลิต ครู
อยางเปนระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา เป นมาตรการที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จะตองดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของ
ตน โดยพั ฒนาให เป นครู เป นครูยุ คใหม ปรับ บทบาทจาก “ครูผู สอน” เป น “Coach” หรือ “ผู อํ านวยการ
การเรียนรู” ปรับ วิธีสอน ให เด็ กสามารถแสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํ ากิ จกรรมในชั้ นเรียน
ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนั บสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผน
การพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน และสํานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา จัด ให
มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒ นา หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุ น
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนา
ในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาในรูป แบบชุ มชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และ
พั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ให มี ความรูทั กษะด านการรู ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) การสอนดิ จิ ทั ล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน
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(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
พัฒนา และยกระดับ ความรูภ าษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒ นาทางดานภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒ นาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พั ฒ นาครูใ ห มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรูสํ า หรั บ ผู เรี ย นที่ มี ค วามแตกต า ง (Differentiated
Instruction)
(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
และพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
และพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
และพั ฒ นาครูในการจัด การเรีย นรูสํา หรับ ผูเรียนที่มี ความตอ งการจํ าเปน พิ เศษ ตามศักยภาพของผู เรีย น
แตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนั บ สนุ น ให ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาพั ฒ นาตนเองผ านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภ าพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ
(15) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) พั ฒ นารูป แบบการพั ฒ นาครูผ า นระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ใช ในการพั ฒ นาผู บ ริห าร ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒ นา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒ นาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
4) พัฒ นาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขา ถึงบริการการศึกษาที่มี คุณ ภาพ มี มาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
บทนํา
นโยบายการสรางโอกาสในการเขา ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณ ภาพและมีม ารตฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยากดีมีจน จะอยูในพื้นที่ใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในทุกระดั บ
ตั้ งแต ระดั บ องค กรปกครองทอ งถิ่น หรือตํ าบล ระดับ อําเภอ ระดั บ จังหวัด ระดั บ ภูมิ ภ าค และส ว นกลาง
สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคน
ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
โดยคํ านึงถึงความจํ าเป นตามสภาพพื้น ที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุ น การศึกษาเพิ่ มเติ ม เพื่ อ ชว ยเหลื อ ผูข าดแคลนทุ น ทรัพ ย เพื่ อ ลดความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึก ษา จั ด สรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัด
การศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ
และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่ อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒ นาระบบการติดตาม สนับ สนุนและประเมินผลเพื่ อสรา งหลักประกันสิทธิก ารไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เปาประสงค
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับ องคก รปกครองท องถิ่น ภาคเอกชน และหนว ยงานที่เกี่ย วขอ งในระดับ พื้ น ที่
รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี เพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. ผูเรีย นทุ ก คนไดรับ จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น อย างเพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคลอ งกับ
สภาพขอ เท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้น ที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หนา 54

3. ผู เรี ย นได รั บ การสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ และอุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) เพื่ อ ใช เป น
เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูไดรับ การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส ง เสริม สนั บ สนุ น ให มี ค วามร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองระดั บ ท อ งถิ่ น ภาคเอกชน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทําฐานขอมูล ประชากรวัย เรียน เพื่อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) รวมมือกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดั บ
พื้นที่ จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพื่อนําไป
ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) รว มกั บ องค ก รปกครองระดับ พื้ นที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ เด็ ก วั ย เรี ย นได เข า ถึ งบริก าร
การเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ
มีคุณภาพ
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนใหผูเรียนที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียน
อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํามาตรฐาน
สถานศึ กษาให มี คุ ณ ภาพในด านต างๆ เช น 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้ นฐานและสิ่ งอํ านวยความสะดวก
2) มาตรฐานด านครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา 3) มาตรฐานด านระบบความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา
4) มาตรฐานด านเทคโนโลยีดิจิทั ล Digital Technology เป นตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตางๆ
ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน พัฒ นาสถานศึกษาระดับ ตําบล ระดับ อําเภอ ระดับ จังหวัด โรงเรีย นขนาดเล็ก และสถานศึก ษา
ประเภทอื่น ให มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป นมาตรการเพื่ อการลดความเหลื่ อมล้ํ า และสร างโอกาสให ผู เรียนเข าถึ งการบริ การการศึ ก ษา
ที่ มี คุณ ภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่ อให เด็ กวัยเรียนทุ กคนตั้งแต ระดั บปฐมวัย ประถมศึกษา
และมั ธยมศึ กษา อย างเพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาพข อเท็ จ จริ ง โดยคํ านึ งถึ งความจํ าเป น
ตามสภาพพื้ นที่ ภู มิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ งของสถานศึ กษา จัดหาทุ นการศึกษาเพิ่ มเติ ม เพื่ อ
ช วยเหลื อผูขาดแคลนทุ นทรั พย จั ดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่ นเป นพิ เศษให เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ศึก ษา
วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ในพื้นที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลน
ทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับ สนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับ สนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากั บ
การใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) เป น เครื่องมือในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
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(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับ สนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุป กรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับ สนุน ใหส ถานศึกษาปรับปรุงพัฒ นาหองเรียนใหเปนหองเรีย นที่ป ระยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับ สนุน อุป กรณ ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับ ผูเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับ ปฐมวัย ประถมศึก ษา และ
มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนอุป กรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู
อยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาใช เทคโนโลยี ก ารเรีย นการสอนทางไกล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย น (Distance
Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตร
ของพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ”
มาเปน หลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับ การนําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปาหมาย
มาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพื่อใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนําศาสตร
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปาหมายมาเปนหลัก
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กั บ หลั ก การดัง กล า ว บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ในการเติ บ โตรว มกั น ไม วา จะเป น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อ ม
และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสู
ความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
เปาประสงค

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนํ าเทคโนโลยีมาจั ดทํ าระบบสารสนเทศการเก็บ ขอ มูลดา นความรู เรื่อ ง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค
สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
5. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โรงเรีย น
ทุ กโรงเรีย นในสังกั ด มีก ารปรับ ปรุงและพั ฒ นาเป น หน ว ยงานตน แบบสํา นั ก งานสีเขีย ว (GREEN OFFICE)
เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริม
ความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม อาชีพ ที่เปนมิตรกั บ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สถานศึ ก ษามี การนํ าขยะมาใช ป ระโยชน ในรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละพลั งงานเพื่ อลดปริ ม าณขยะ
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรีย น ชุมชน เรียนรู
ดานการลดใชพ ลังงาน การจัดการขยะและอนุ รักษ สิ่งแวดลอมเพื่อ เปน แหลงเรียนรู และตัวอยางรูป แบบ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นัก เรีย น สถานศึก ษามีก ารเก็บ ขอ มูล เปรีย บเทีย บการลดปริม าณคารบ อนไดออกไซด
ในการดําเนิ นกิจ กรรมประจําวัน ในสถานศึกษาและที่บ าน และขอมูล ของ Carbon Footprint ในรูป แบบ
QR Code และ Paper less
6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสราง
สํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
7. ครู และนั ก เรีย นสามารถนํ า สื่ อ นวั ต กรรมที่ ผ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต ใชในโรงเรี ย น
การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ใหเปน
สํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบั ติการเพื่ อจั ดแนวทางการดําเนิ นทางการใหอ งคความรูแ ละ
สรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรู
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
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4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เปน
มิตรกั บสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข อ มู ล การลดก าซที่ มี ผ ลต อ ปรากฏการณ ภ าวะเรื อนกระจก เช น
คารบอนไดออกไซด ในรูป แบบการเปรียบเที ย บและการลดการปลอ ยคารบ อนไดออกไซด ในการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวัน Carbon Emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค
7. พั ฒ นาเครื่อ งมือ และ กระบวนการให ความรูแ ละแนวทางการจัด การเรียนรู กิจ กรรม เรื่อ ง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดําเนินการ
ตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพื้น ที่ตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผลสงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ
สัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
11. สงเสริมการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูแ ละแผนการจัด การเรีย นรู
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ต อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี สูสั ง คมเมื อ งเชิ ง นิ เวศและการจั ด การมลพิ ษ และสิ่ งแวดล อ มที่ ดี แ ละ
การเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
13. พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใช ก ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนํ า ขยะมา
ใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการเผาและลดการใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
14. ขยายผลจากโรงเรีย นคารบ อนต่ําสูชุม ชนเชิงนิเวศและการจัด การมลพิ ษ และสิ่งแวดลอ มดี
Green City ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
15. สงเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาใหนักเรีย น โรงเรีย นไดศึก ษา เรียนรูจากแหลง เรีย นรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน
17. จั ดทํ าระบบนิ เทศ ติดตามผลการดําเนิ น งานในสถานศึก ษาทั้งในระบบออนไลน แ ละนิ เทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซตผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนํา
นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนที่สําคัญ เนื่องจาก
เปนนโยบายที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งระดับสํานักงานทั้งสวนกลาง และระดับภูมิภาค
โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง
ให มี ความทั นสมั ย พร อมที่ จะปรับตั วให ทั นต อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา หน วยงานสํ านั กงาน
เป น หน วยงานที่ มี ห น าที่ สนั บ สนุ น ส งเสริม ตรวจสอบ ติ ดตาม เพื่ อให สถานศึ กษาสามารถจั ดการศึ กษาได
อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology
และ Communication Technology เป นต น มาใช ในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารงานทั้ งระบบ มี ความ
โปรงใส ตรวจสอบได พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เปาประสงค
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
2. หน ว ยงานส ว นกลาง และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ต อ งปรั บ เปลี่ ย นให เป น หน ว ยงาน
ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. หน ว ยงานทุ กระดั บ มีความโปรงใส ปลอดการทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบบริห ารจั ดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หน ว ยงานทุ ก ระดั บ มี ก ระบวนการ และการวิธีงบประมาณดา นการศึก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
5. หน ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นานวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงาน
ที่ มี ความทั น สมั ย ยืดหยุน คล องตัวสู ง พรอมที่ จะปรั บตั วให ทั นต อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา
เป นหน วยงานที่ มี ห น าที่ สนั บสนุ น ส งเสริม ตรวจสอบ ติ ดตาม เพื่ อให สถานศึกษาสามารถจั ดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึ ก ษา หน ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ ผ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุ กแหงและหนว ยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศวิช าการ ผูเรีย น ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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7. สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง มี ข อ มู ล ผู เรี ย นรายบุ ค คลที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล ต า งๆ นํ า ไปสู
การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึก ษาทุกแหงมีระบบขอมูล สารสนเทศที่ สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริห ารจัดการศึกษา
เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และด านการบริห ารงานทั่ ว ไป โดยดํ าเนิ นการเป น รายสถานศึก ษาหรือ กลุม สถานศึ ก ษา อาจดําเนิ นการ
เปนรายดานหรือทุกดานได
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห
หลักเกณฑ รูปแบบ หนาที่ อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา
(2) สํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน และสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา ศึก ษา
วิเคราะห หนาที่และอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุม สถานศึกษา โดยใหคํานึ ง
ถึงหลั กธรรมาภิบ าลและความเปนอิส ระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ให มีความหลากหลายและ
ความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพื้นที่
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับ สนุน ใหสถานศึก ษา หรือกลุม สถานศึกษาจัดหาเจาหน าที่ เพื่ อปฏิบั ติห นา ที่สนั บ สนุน งานดานธุรการ
ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหงานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู
ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
(4) สํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน และสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา ศึก ษา
วิเคราะห ปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบี ย บ ขอ ปฏิบั ติให สอดคลองกั บ การกระจายอํา นาจให สถานศึ กษา หรื อ
กลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน และสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา จัด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารและดํ า เนิ น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ม สถานศึ ก ษาให มี
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริ ม
สนั บ สนุ น ให โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ให มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ห ลากหลาย เช น การบริ ห ารจั ด การ
แบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึก ษาให เป น แหล งเรีย นรูต ลอดชี วิต ของทุ ก คนในชุ ม ชน เป น ศูน ยก ลางในการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ
และทักษะชีวิต
(8) สํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน และสํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา นํ าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒ นา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
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(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริ ม
สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และด านการบริห ารงานทั่ ว ไป โดยดํ าเนิ นการเป น รายสถานศึก ษาหรือ กลุม สถานศึ ก ษา อาจดําเนิ นการ
เปนรายดานหรือทุกดานได
(12) สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ม สถานศึ ก ษา มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เพื่อทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พั ฒ นาสํา นักงานสว นกลาง และสํานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษา เปน หนว ยงานมีความทันสมั ย
อยางมีประสิทธิภาพ
เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานทั้งระดับสํานักงานสวนกลาง
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป นหนว ยงานที่มีห นาที่สนับ สนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให เป น หน ว ยงานที่ ทั น สมั ย มี ห น าที่ สนั บ สนุ น กํ ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล สถานศึ ก ษา
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส งเสริม สนั บ สนุ น ให สํ า นั ก งานส ว นกลาง และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ใชร ะบบ
การบริห ารจั ด การที่มุ งเน น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการทํ า งานตามหลัก การประเมิ นคุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน
(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(8) สง เสริม สนั บ สนุ น ผู ป กครอง ชุ ม ชน สั งคม และสาธารณชน ให มี ค วามรู ความเข าใจ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา
เปนมาตรการที่เนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรรงบประมาณ
อุ ดหนุ น ผูเรีย นทุ ก คน สอดคล องกั บ ยุทธศาสตรช าติ ที่ ตองการปฏิ รูป การคลังโดยการจัด สรรงบประมาณ
ตรงไปยั ง ผู เรี ย น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) จะเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การ
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง
ลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกํา หนดเงื่อ นไขการจัดสรรงบประมาณ
ใหแกผูเรียนกลุมตางๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเรียน
และสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พั ฒ นาและประยุก ต ใช ระบบไบโอเมทริก ซ (Biometric) ในการพิ สูจ น ตัว ตนของผู เรีย น
เพื่ อ ลดความซ้ํ า ซ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะทํ า การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล นั ก เรีย นรายบุ ค คลกั บ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผานระบบ
ธนาคาร
4. พัฒ นานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจิทั ล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอยางเป นระบบ นํ าไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology)
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ
ที่จําเปน มาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud
Technology มาใหบริการแกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เช น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบั ญชี ระบบพั สดุ
ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองคกร
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ Public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึ ก ษา วิ เคราะห นํ า Big Data Technology มาใช ในการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ของนั ก เรี ย น
ในฐานขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตางๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป นระบบกลางสําหรับ ใชในการพิ สูจ นยืนยันตัวตนเดียวและรองรับ การทํางานรว มกั บ
แพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ
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(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมู ล รายบุค คลที่เกี่ย วกับ การศึกษา การพั ฒ นาตนเอง สุข ภาพและการพัฒ นาอาชีพ ในตลอดชว งชีว ิต
เปน ฐานขอ มูล การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยข องประเทศไทยที่มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พั ฒ นาแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ด า นการเรี ย นรูข องผู เรีย น และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ดานการบริห ารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒ นาครู เพื่อ ให สอดคลอ งกับ ความกาวหนาในอาชีพ
ตลอดจนพั ฒ นา ระบบข อ มูล สารสนเทศของผู เรีย นเป น รายบุ ค คลตั้ ง แต ระดั บ ปฐมวัย จนจบการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษา
ของประเทศ
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สวนที่ 4
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วิสัยทัศน
เป น องค กรต น แบบในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้ นฐาน
ความเปนไทย
พันธกิจ
1. จั ดการศึ ก ษาเพื่ อเสริ มสร างความมั่ นคงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมคี วามเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ส งเสริ มการพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู เรี ย นให มี สมรรถนะตามหลั กสู ตรและคุ ณ ลั กษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. ส งเสริมการจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตที่ เป นมิ ตรกั บสิ่งแวดล อม ยึ ดหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผู เรี ยนมี ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล
นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่ มีความตองการจําเป นพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพั นธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแห งการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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7. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 สถานศึ ก ษา มี สมดุ ลในการบริ ห ารจั ดการ
เชิ งบู รณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมิ นผล มีระบบขอมู ลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
คานิยม

GIVE

ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
สรางสรรคสิ่งใหม (Innovation Thoughts)
รวมใจทํางาน (Value Teamwork)
มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services)

นโยบายสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีห ลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่ มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
เช น พื้ นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปน ตน ไดรับ การบริการดานการศึ กษาขั้น พื้น ฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เป นพลเมืองดีของชาติ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีคานิย มที่พึงประสงค มีคุณ ธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับ ผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออ มอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
4. รอ ยละของผูเรีย นในเขตพื้ น ที่ เฉพาะกลุ มชาติพั น ธุ กลุ มผู ด อยโอกาส และกลุม ที่ อ ยูในพื้ น ที่
หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบ ดี ศ รีสิ น ทรมหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิ รเกล าเจ าอยู หั ว และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคา นิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
(2) จัด บรรยากาศสิ่งแวดลอ ม และจัด กิจกรรมการเรียนรูให ผูเรีย นแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริยท รงเป น ประมุ ข
มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2. พัฒ นาผูเรีย นมีความใหมีความพรอมสามารถรับ มือกับ ภัย คุก คามทุก รูป แบบ ทุก ระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีอยู
ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กําหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒ นาหลัก สูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรีย นรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ ย วกับ ภัย คุก คามที่มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ นคง ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุน แรง การคุ กคามในชี วิต และ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจน
รูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญ หาตางๆ ไดรับคําปรึกษา
ชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เปนมาตรการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่ อยูในพื้นที่ หางไกลทุรกันดาร เชน พื้ นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตางๆ เชน จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน
3.2 สถานศึกษา
(1) พั ฒ นารูป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู สื่ อ การเรี ย นรู และการวั ด และประเมิ น ผล
ที่เหมาะสมสําหรับ การพัฒ นาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุม ชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้น ที่
หางไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผู เรี ย นมี ค วามเป น เลิ ศ ตามความถนั ด และความสนใจ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรบั โอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเรีย นมีความเปนเลิศทางดานวิช าการ มีทัก ษะความรูที่สอดคลอ งกับ ทัก ษะที่จําเป น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศกั ยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
พั ฒ นาคุณ ภาพผู เรีย นเต็ ม ตามศัก ยภาพ นํ าไปสู ค วามเป น เลิศ ด า นวิช าการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส งเสริม สนั บ สนุ นให มีก ารดํ าเนิ น การวัดแววความถนั ดทางการเรีย นของนั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสู
การพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
1.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของวิ ธี แ ละกระบวนการงบประมาณ ตั้ ง แต จํ า นวน
งบประมาณในการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาและผู เรีย นอยา งเพี ย งพอ และเหมาะสม วิธี การจั ด สรร วิธีก าร
ด า นระบบบั ญ ชี การเบิ ก จ า ย และการติ ด ตาม ตรวจสอบ เป น ต น เพื่ อ กระจายอํ า นาจให ส ถานศึ ก ษา
มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
1.4 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียน
ตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กํา กับ ติด ตาม และให ความชวยเหลือ สถานศึ กษา พรอมทั้งรายงานผลการดําเนิ นงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษา
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรื อบั นได 5 ขั้ น (Independent Study : IS) การเรี ยนรู เชิ งบู รณาการแบบสหวิ ทยาการ เช น สะเต็ ม ศึ กษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป นต น โดยส ง เสริ ม
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ให ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นให เรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning
Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาสุขพลานามัย
ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
2.3 สถานศึก ษา พั ฒ นาหลักสูต รและการจัดกิจ กรรมกระบวนการเรีย นรูเพื่ อพั ฒ นาผู เรีย น
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกั บ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปน พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและ
นําไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผู เรีย นได รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศัก ยภาพ เชื่ อ มโยงสู อ าชี พ และการมี งานทํ า มี ทั ก ษะอาชี พ
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจั ดการเรีย นการสอน และเปนแบบอยางดา นคุณ ธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
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3. รอยละผูเรีย นที่จ บการศึ กษาชั้ นมั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ชั้น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 6 มี ทัก ษะการเรีย นรู
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
5. ผูเรียนทุกคนมีศัก ยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอํานวยการการเรียนรู
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลอง
กั บทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพั ฒนาสมรรถนะผูเรียนเป นรายบุ คคลอยางเหมาะสมทุกด าน
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ
อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) สงเสริม ใหครูป รับ เปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการ
การเรียนรู ผูให คําปรึกษา หรือให ข อเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิ นผลสั มฤทธิ์ผู เรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มี วินัย มีทักษะที่ จําเป นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สั งเคราะห มีทักษะดานภาษาไทย
เพื่ อ ใช ในการเรี ย นรู มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ 3 มี ค วามสามารถในการใช เทคโนโลยี
ไดรับ การพัฒ นาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพ และการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพ ที่สอดคลอง
กับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
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- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มี ความสามารถด านดิจิทั ล (Digital) และใช ดิจิ ทั ลเป นเครื่อ งมือ ในการเรีย นรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดํา เนิ นงานเพื่ อทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)
ชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่ 3 และชั้นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 6 วิเคราะห ผ ลการประเมินเพื่ อเปน ฐานการพั ฒ นานักเรีย น
ทุกระดับชั้น
(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เต็ มตามศั กยภาพสอดคล องกั บ ความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้ นฐานการเรี ยนรู
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จั ด ทํ าแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู เรีย นที่ มี ค วามรูแ ละทั ก ษะ
ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัด กิจ กรรมกีฬ า การออกกําลังกาย และสนับสนุนให ผูเรีย น มีศักยภาพในการจัดการสุข ภาวะของตนเอง
ใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูให จั ดการเรียนรูที่ให ผู เรียนไดเรียนรูผานกิ จกรรมการปฏิ บั ติจริง (Active
Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
(3) สงเสริม สนับ สนุนครูให จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกายและ
สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพได
ตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
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(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
(6) สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน
เป น มาตรการในการประยุ ก ตใช เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ในการส งเสริม สนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นพั ฒ นาวิ ธี
การเรี ย นรู ข องตนเอง ตามความต อ งการ และความถนั ด ของผู เ รี ย นสามารถสร า งสั ง คมฐานความรู
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จั ด หา พั ฒ นา ข อ มู ล องค ค วามรู สื่ อ วิดี โ อ และองค ค วามรู ป ระเภทต า งๆ หนั ง สื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) พั ฒ นารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิ จิ ทัล (Digital Learning Platform) เพื่ อตอบสนอง
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เรี ย นมี อุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital device) เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ
ในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูเพื่ อ พั ฒ นาผู เรีย น ให ผู เรีย นเรีย นรูด วยตนเองผา นการเรีย นรู
ผานระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตระหนั ก
ถึงความสําคัญ ในอาชีพ และหนาที่ของตน โดยพั ฒ นาใหปนครูยุคใหม ปรับ บทบาทจาก “ครูผูส อน” เป น
“Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู
และทํ า กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น ทํ า หน า ที่ ก ระตุ น สร า งแรงบั น ดาลใจ แนะนํ า วิ ธี เรี ย นรู แ ละวิ ธี จั ด ระเบี ย บ
การสรางความรู ออกแบบกิ จ กรรม และสรางนวัต กรรมการเรียนรูให ผูเรีย น มีบ ทบาทเปน นัก วิจัย พัฒ นา
กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปน
ในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยง
กับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
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(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาใหตรงตามความตองการและ
ความขาดแคลน
(4) สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวางแผนและ
เขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ทักษะดานการรูดิจิทั ล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทัก ษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน
(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for
Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(8) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ให ส ามารถออกแบบการเรี ย นรู
การจั ด การเรียนรูให ส อดคล องกับ การวัดประเมิน ผลที่เน น ทั ก ษะการคิด ขั้ นสูง (Higher Order Thinking)
ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สํ านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา สงเสริม และพั ฒ นาครูให มี ความรูแ ละทั กษะในการสร า ง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
(12) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา สงเสริมสนับ สนุนใหครูและบุคลากรทางการศึก ษาพัฒ นา
ตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ
(15) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) พั ฒ นารูป แบบการพั ฒ นาครูผ านระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ใช ในการพั ฒ นาผู บ ริห าร ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
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3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
4) พัฒ นาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริห ารจัดการผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
นโยบายที่ 4 ดานการสรา งโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มี คุณ ภาพ มีม าตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึก ษากับ องคก รปกครองท อ งถิ่น ภาคเอกชน และหน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งในระดั บ พื้ น ที่
รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และทีต่ ั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อ เปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอ เท็จ จริง โดยคํ า นึง ถึง ความจํ า เปน ตามสภาพพื ้น ที ่ภ ูม ิศ าสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
3. ผู เรี ย นได รั บ การสนั บ สนุ น วัส ดุ อุ ป กรณ และอุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) เพื่ อ ใช เ ป น
เครือ่ งมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่อ งมือในการจัดกิจ กรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึก ษาที่มีระบบฐานขอ มูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทําฐานขอมูล ประชากรวัย เรียน เพื่อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงขอ มูล ศึก ษา วิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการรับนักเรียน
(3) รว มกั บ องค ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ติด ตาม ตรวจสอบ เด็ ก วัย เรีย นได เข า ถึ ง บริ ก าร
การเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด ทํ า มาตรฐานสถานศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพในด า นต า งๆ
เช น 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุค ลากรทาง
การศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital
Technology เป น ต น การกํ าหนดมาตรฐานสถานศึ ก ษาด า นต า งๆ ดั งกล า วให พิ จ ารณาตามบริบ ทของ
สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ
ระดั บ จัง หวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึก ษาประเภทอื่น ให มีคุณ ภาพ และตามมาตรฐานที่ กํา หนด
โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ
เปนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง
กั บสภาพขอเท็ จจริง โดยคํ านึ งถึ งความจํ าเป นตามสภาพพื้ นที่ ภูมิ ศาสตร สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป นพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษา
อยางเหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน
ใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา สง เสริม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ดทํ าแผนงบประมาณ
การศึ กษาอย างอิส ระ โดยรับ ฟ งความคิด เห็ น ของผู เกี่ย วขอ งในพื้ น ที่ ป ระกอบการจัด ทํ าแผนงบประมาณ
กอนเสนอหนวยงานตนสังกัด
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับ สนุน สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา สนับ สนุ น
กระบวนการจั ด ทํ า แผนงบประมาณ และติ ด ตาม กํ า กั บ การใช จ า ยงบประมาณของสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิ จิทั ล (Digital Technology) เป น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
ของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา สง เสริม สนั บ สนุ น ให สถานศึก ษามี ระบบโครงข ายสื่อ สาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และ
อุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนให
เปนหองเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับ สนุนอุป กรณ ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับ
ผู เรีย นมัธยมศึก ษาอยางเหมาะสม เพื่ อ เป น เครื่อ งมือ ในการพั ฒ นาการเรียนรูของตนเองนํ าไปสูก ารสรา ง
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส ง เสริม สนั บ สนุ น อุ ป กรณ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) และ
พั ฒ นาการสอนทั ก ษะดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) สํ าหรับ ครูอ ย างเหมาะสม เพื่ อ เป น เครื่อ งมื อ ในการจั ด
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาใช เทคโนโลยี ก ารเรีย น
การสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึ กษาสามารถนําเทคโนโลยีม าจั ดทํา ระบบสารสนเทศการเก็บ ขอ มู ล ดานความรู เรื่อ ง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค
สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
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5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงาน
ตนแบบสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษานําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
9. การทํานโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สถาน ศึ ก ษามี ก ารนํ าขยะมาใช ป ระโยชน ในรู ป ผลิ ตภั ณ ฑ แ ละพลั งงานเพื่ อ ลดปริ ม าณขยะ
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. นักเรียนเรียนรูจ ากแหลงเรียนรู มีก ารขยายผลแหลงเรียนรู นักเรีย น โรงเรียน ชุมชน เรียนรู
ดา นการลดใชพ ลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ สิ่งแวดลอมเพื่ อ เปน แหลงเรีย นรู และตัวอยางรูป แบบ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นัก เรีย น สถานศึก ษามีก ารเก็บ ขอ มูล เปรีย บเทีย บการลดปริม าณคารบ อนไดออกไซต
ในการดํา เนิน กิจ กรรมประจํ าวันในสถานศึกษาและที่บ าน และขอ มูล ของ Carbon Footprint ในรูป แบบ
QR Code และ Paper less
6. ครู มี ค วามคิ ด สร า งสรรค สามารถพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และดํ า เนิ น การจั ด ทํ า งานวิ จั ย
ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
7. ครู และนั ก เรีย นสามารถนํ า สื่ อ นวั ต กรรมที่ ผ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต ใช ในโรงเรี ย น
การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษามี ก ารปรับ ปรุงและพั ฒ นาบุ ค ลากร และสถานที่
ให เป น สํา นั ก งานสีเขีย วต น แบบมี น โยบายการจั ด ซื้ อจั ด จา งที่ เป น มิต รกั บ สิ่ง แวดลอ มที่ เอื้ อ ต อการเรียนรู
ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด แนวทางการดํ า เนิ น ทางการให อ งค ค วามรู แ ละสร า งจิ ต สํ า นึ ก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรู
เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
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4. พั ฒ นาวิเคราะห แผนการจัดการเรียนและจัดทํ าหน วยการเรีย นรูในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูล
การลดกาซที่มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ
การลดการปลอยคารบ อนไดออกไซดในการดําเนิน ชีวิตประจําวัน Carbon Emission/Carbon Footprint
ในสถานศึกษาสูชุมชน
5. พัฒนาตอยอดและขยายผลการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. พั ฒ นาเครื่อ งมื อ และ กระบวนการให ค วามรูแ ละแนวทางการจั ดการเรียนรู กิจ กรรม เรื่ อ ง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขาย
โรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับ สํา นัก งานเขตพื้นที่แ ละสถานศึก ษาดานการบริห ารจัด การสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ
สัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
10. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
11. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ต อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี สู สั งคมเมื อ งเชิ ง นิ เวศและการจั ด การมลพิ ษ และสิ่ งแวดล อ มที่ ดี แ ละ
การเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
12. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใชประโยชน
ในรูปแบบผลิตภัณฑและพลั งงานและลดประมาณขยะ การบํ าบัดน้ําเสีย ลดการเผาและลดการใชสารเคมี
สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
13. จัด ทํ า ระบบนิเทศ ติดตามผลการดํ า เนิ น งานในสถานศึก ษาทั้ งในระบบออนไลน แ ละนิ เทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซตผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมที่ จ ะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษาในสังกัดมี ความโปรงใส ปลอดการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดพั ฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทั ล
(Digital Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
2. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตําบล
3. สถานศึ ก ษา และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษานํ านวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึ กษา และสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาผ านการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึ กษา และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา มี แ พลตฟอรม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด มี ระบบข อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถใช ในการวางแผนการจั ด การศึก ษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริห ารจัดการศึกษา
เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดาน
หรือทุกดานได
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา ศึก ษา วิเคราะห หลัก เกณฑ รูป แบบ หน าที่ อํานาจ และ
โครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา
(2) สํา นักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา ศึก ษา วิเคราะห หน า ที่แ ละอํ านาจ องคป ระกอบ จํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา
หรื อกลุมสถานศึ กษา ให มีค วามหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึ งความต องการและ
ขอจํากัดของแตละพื้นที่
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(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหา
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล
เพื่อมิใหงานดังกลาวเปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
(4) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา วิ เคราะห ปรับ ปรุง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ ปฏิ บั ติ
ใหสอดคลองกับ การกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา นํ าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใชในการวางแผน
การปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณ ภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
(9) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และความรูค วามเชี่ยวชาญ ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดาน
หรือทุกดานได
(12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงาน
ที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย
มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม
และความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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(3) สงเสริ ม สนั บ สนุ น ให สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานํ านวัต กรรม และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
(Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน
(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ
(7) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ
มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(8) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. พั ฒ นานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจิทั ล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปน
ระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ
ตั้ งแต ข อมู ลผู เรี ยน ข อมู ลครู ข อมู ลสถานศึ กษา ข อมู ลงบประมาณ และข อมู ลอื่ นๆ ที่ จํ าเป นมาวิ เคราะห
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และพัฒนา
แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกัน
ทั้งองคกร โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียนในฐานขอมูลตางๆ
เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตางๆ
(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากร
ดานการศึกษาของประเทศ
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ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย
และงบประมาณ
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- จํานวนสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ
- รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

9. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีความพรอม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามใน
ชีวิตฯ การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอรและภัยพิบัติตาง ๆ

- รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ตอบานเมืองมีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม
อัตลักษณ มีจิตฯ

- รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน
พื้นที่สูง ชายแดนฯ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

8. สงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูเรียนรูกาวไกล

5. พัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาฯ
6. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
7. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
และกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนา
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3
ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และ
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมดอยโอกาสฯ

1. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนฯ (ทุน)

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

35,000

40,000

55,000

90,000

5,000

35,000

40,000

55,000

100,000

10,000

35,000 สพฐ.

40,000 สพฐ.

55,000 สพฐ.

105,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมสงเสริมฯ

กลุมสงเสริมฯ

กลุมพัฒนาฯ
กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมสงเสริมฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

15,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565
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- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปน
ดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
3. สงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการเรียนรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
การอานตามแนวทาง PISA
PISA

- รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
4. มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปการศึกษา 2562
การแขงขันระดับนานาชาติ
5. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 มีความเปนเลิศดานวิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
6. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital
Competence) และสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3
7. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
8. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและเปนนวัตกร
ผูสรางนวัตกรรม

2. พัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะ
การรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA

100

85

100

100

90

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565
100
100
100

- จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Leaning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมืองใน
ยุคประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของ ร.9 และ ร.10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ

10. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

276,000

60,000

50,000

286,000

60,000

55,000

296,000 สพฐ.

60,000 สพฐ.

60,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

งบประมาณที่ใช
แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
2563
2564
2565 งบประมาณ
กลุมนิเทศฯ
5,000
5,000
5,000 สพฐ.

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หน้า 86
100

9. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทใหมีความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital
Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3

8. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูกับวิชา
สามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

7. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริม
กระบวนการเรียนรู อิงสมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการ
ประกอบสัมมาอาชีพ

2. การจัดสอบ Pre O-NET ชั้น ม. 3 ปการศึกษา 2562

4. จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและ - รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป. 6 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 6 มี
การมีงานทํา (บันได 5 ขั้น /IDPlan /Portfolio)
ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความ
ถนัด และความตองการของตนเองฯ วางแผนชีวิตและวางแผน
5. พัฒนาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา(STEM Education)
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได (บันได5ขั้น, AL,
STEM, ID Plan, Portfolio จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมฝกทักษะ
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที3่ )
ภาษาตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารสูสากล

100

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

100

'- รอยละผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปงบประมาณ 2563 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (AL)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย

โครงการ/กิจกรรม

80,000

53,000

20,000

95,000

60,000

25,000

110,000 สพฐ.

70,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

30,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หน้า 87
- ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี ดํารงชีวิตมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ

12. สนับสนุน สงเสริม พัฒนา Digital Platform
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล

16. สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครู
ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา ทางดานภาษา
(CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
17. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัด
การเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated
Instruction)

14. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก "ครูผูสอน" เปน "Coach" ผูให
15. สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรูการจัดการเรียนรู คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
ใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)

13. สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองผาน Digital
Platform

- ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

11. สนับสนุน สงเสริม ระบบคลังขอมูล องคความรู
เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ และใหบริการแกผูเรียน
ใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

10. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอม
กอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

80

100

100

90

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

620,000

20,000

20,000

625,000

25,000

25,000

630,000 สพฐ.

30,000 สพฐ.

กลุมพัฒนาฯ
กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

30,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หน้า 88

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่
มีความตองการจําเปนพิเศษดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

- ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพเปน
มาตรฐานเสมอกัน

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกสษา
1.
งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

23. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการ
- ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปน
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน โดยผลสัมฤทธิ์ของ แบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผูเรียนเปนหลักและประเมินจรรยาบรรณของครู ทุกๆ 5 ป
(ประเมิน 360 องศา)

22. สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ online และ
แบบ Face-to-Face Training

21. สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
แตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ

20. สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล
และการสอนแบบคละขั้น

19. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยกระบวนการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

18. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง
(higher Order Thinking)

โครงการ/กิจกรรม

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

40,000

20,000

45,000

25,000

50,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ
กลุมพัฒนาฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

30,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
หน้า 89

10. สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital
Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

9. สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

8. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมีระบบ
คอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน

7. พัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริม
การเรียนรูสกู ารเปนพลเมืองดิจิทัล

6. สงเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

5. สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา โดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน

4.สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และขยายผลฯ

โครงการ/กิจกรรม

- ผูเรียน/ครูไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอุปกรณ
ดิจิทัล (Digital Device)เหมาะสมเพียงพอ

- สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสม
ตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่

- ผูเรียนทุกคนไดรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยาง
เพียงพอและเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565
100
100
100

20,000

10,000

25,000

15,000

20,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

งบประมาณที่ใช
แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
2563
2564
2565 งบประมาณ
กลุมนิเทศฯ
10,000 15,000 20,000 สพฐ.

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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- รอยละของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

18. สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน
เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษาวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน

15. ยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน - รอยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัย
16. เพิ่มและกระจายโอกาสใหประชาชนวัยเรียนไดรบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระบบการดูแลชวยเหลือคุมครอง
เรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั17.กเรีเพิยน)
่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระบบ DMC

14. สนับสนุน สงเสริม Digital Content ในองคความรู
การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความจําเปน
พิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน

13. สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุก
ระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา
การเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

11. สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
12. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา
รวบรวม ผลิต พัฒนาและเผยแพรส่อื นวัตกรรม งานวิจัยฯ

โครงการ/กิจกรรม

100
100

100
100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565
100
100
100

26,000

48,000

30,000

50,000

35,000 สพฐ.

55,000 สพฐ.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

งบประมาณที่ใช
แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
2563
2564
2565 งบประมาณ
กลุมนิเทศฯ
100,000 100,000 100,000 สพฐ.

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การอนุรกั ษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง

100

100

100

- นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคารบอนไดออกไซตฯ ในสถานศึกษาและ
ที่บานและขอมูลของCarbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
- ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

- นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผล
แหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการลด
ใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เชนโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สถานศึกษานําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑ
และพลังงาน เพื่อลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะฯ
- สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวน
รวมและการนําขยะมาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมสถานศึกษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม - สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู
และสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม นําไปใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีฯ

โครงการ/กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

กลุมสงเสริมฯ
กลุมนิเทศฯ

กลุมสงเสริมฯ
กลุมนิเทศฯ

กลุมสงเสริมฯ
กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

20,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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- สพม..9 และสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน

3. สงเสริมพัฒนาสํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green
Office) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3. ขับเคลื่อนเครือขายการจัดการศึกษา
4. ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปน
ศูนยกลางในการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตชุมชน
5. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทพื้นที่ เชน โรงเรียนมาตรฐาน สากล โรงเรียนวัตกรรม
โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
- สถานศึกษาในสังกัดไดรับการกระจายอํานาจ
บุคลากรทางการศึกษาและการสรรหาบุคลากรทดแทน
การบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
อัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน
2. สงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ดานการเงิน บัญชี การพัสดุ

- ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผาน
กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัด
การเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชน
Thailand 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การอนุรกั ษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565
100
100
100

กลุมนิเทศฯ

660,000

20,000

665,000

25,000

670,000 สพฐ.

20,000 สพฐ.

กลุมสงเสริมฯ

กลุมบุคคลฯกลุม
อํานวยการกลุม
นิเทศฯ

กลุมการเงินฯ

กลุมอํานวยการ

งบประมาณที่ใช
แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
2563
2564
2565 งบประมาณ
กลุมสงเสริมฯ
20,000 25,000 20,000 สพฐ.

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ, สพฐ., สพท.
กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนภารกิจเรงดวนและแกไข
ปญหาความจําเปนในการจัดการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในสังกัด

8. พัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการ - สพม.39 และสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหเปน
และบริหารจัดการศึกษา (กิจกรรม ประชุมผอ.รร., ประชุม หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะ
ผูบริหาร)
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม
กิจกรรม ระบบควบคุมภายใน
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
9. เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณและการรายงานผลการดําเนินงาน สพม.39
11. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
12. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ดานการเงิน บัญชี การพัสดุ
13. เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัด
การศึกษาของ สพท. และสถานศึกษา

7. สงเสริมสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน
สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. สนับสนุน สงเสริมมาตรฐาน แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการ/กิจกรรม

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

811,500

830,000

กลุมอํานวยการ
กลุมบุคคลฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมการเงินฯ
กลุมแผนฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

850,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สถานศึกษาในสังกัดมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใช
ในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูล ตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big
Data Technology)

- สพม.39 และสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

กิจกรรม พัฒนาระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
- สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ
กิจกรรม การประชุมทางไกล การติดตาม และการพัฒนาฯ ผูเ รียน ครูบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานใน
สังกัด

19. เสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
20. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม จัดทําระบบขอมูล Big Data สพม.39

18. ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน ITA

14. สงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ให
มี ความเขาใจและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ความรู
(Accountability)ฯ
15. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
16. บริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรที่มีประสิทธิภาพ
17. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ สพท.
- สพม.39 และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติ มิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
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90

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565

10,000

40,000

30,000

440,000

811,500

10,000

45,000

30,000

440,000

830,000

10,000 สพฐ.

50,000 สพฐ.

30,000 สพฐ.

440,000 สพฐ.

กลุม ICT

กลุม ICT

กลุม ICT

กลุมกฎหมายฯ

กลุมอํานวยการ

กลุมตรวจสอบฯ

แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

850,000 สพฐ.

งบประมาณที่ใช
2563
2564
2565
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- สพม.39 และสถานศึกษาในสังกัดนํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ

21. พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาดานเทคโนโลยีสื่อสารและประชาสัมพันธ
กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณ My Office
22. สงเสริม สนับสนุน ใหผบู ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ
Digital
23. สนับTechnology
สนุน สงเสริม ระบบDigital Platform เพื่อใชใน
การบริหารจัดการ การพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
24. สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน
เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบนําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงไป
ถึงการพัฒนาครูเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
- สพม.39 และสถานศึกษามีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

100

100

100

เปาหมาย
2563 2564 2565
100
100
100

100,000

100,000

100,000 สพฐ.

กลุม ICT
กลุมอํานวยการ

งบประมาณที่ใช
แหลง
กลุมผูรับผิดชอบ
2563
2564
2565 งบประมาณ
กลุมอํานวยการ
222,000 225,000 230,000 สพฐ.
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พ.ศ. 2563 – 2565

สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 เปนการวางแผนเพื่อการบริหารงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีการวางแผนการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อเป น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาการศึก ษา
ของหน วยงานภายในสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 39 และสถานศึ ก ษาในสั งกัด ให เกิ ด
การขับเคลื่อนจากแผนไปสูการปฏิบัติ จึงกําหนดหลักการแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. หลักการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
การนําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ไปสูการปฏิบัติ โดยยึดหลักความสอดคลอง
กั บวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวมถึ ง
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกําหนดไวดังนี้
วิสัยทัศน :
เป นองค กรต น แบบในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้ นฐาน
ความเปนไทย
พันธกิจ
1. จัดการศึก ษาเพื่อ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบั นหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริม การพั ฒ นาศักยภาพและคุณ ภาพผูเรียนใหมีส มรรถนะตามหลัก สูตรและคุณ ลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สรา งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อ มล้ํา ใหผูเรีย นทุก คนไดรับ บริก ารทางการศึ กษา
อยางทั่วถึง
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. สงเสริมการจั ด การศึก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ที่ เป นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม ยึดหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรั บ สมดุ ล และส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
จัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผูเรีย นมี ความรักในสถาบัน หลัก ของชาติ และยึด มั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีคานิยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
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3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณ ลักษณะของผูเรีย นในศตวรรษที่ 21 มีสุข ภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร า งเสริม คุณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สถานศึกษา มีสมดุลในการบริห ารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
2. การนําแผนสูการปฏิบัติ
การนําแผนไปสูการปฏิ บัติเปนขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือ กแผนงานโครงการ
ไปดํ า เนิน งานให เกิ ด ผลสํ า เร็จ ซึ่ง ตอ งอาศั ย ยุ ท ธศาสตรห ลายๆ อย างทั้ งภายในและภายนอกหน ว ยงาน
นอกจากนี้การนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้นจะตองสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการในแงของการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ (Empowerment) การประสานงาน (Co-ordinate) การอํานวยการ (Direction) การควบคุม
งาน (Controlling) ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในแตละขั้นตอนของแผนดวยการนํา
แผนไปปฏิบัติ โดยมีการเตรียมการอยางรัดกุม รอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผน เพื่อให
งานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว จึงกําหนดหลักการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 การสื่อสารกลยุทธ
แผนปฏิ บัติร าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 -2565) ไดรับ ความเห็ น ชอบแลว บทบาทสํ าคั ญ
ที่จะตองดําเนินการคือการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในเรื่อ งนโยบายและการประเมินผลการดําเนินงาน
ใหแกบุคลากรในสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยกําหนดเปาหมายและวางแผน
การสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองและทั่วถึง
2.2 การกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผน
กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผน ประกอบดวยบุคลากรจากกลุมงานตางๆ ภายใน
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่มีความรูความสามารถ สอดคลองกับ ภารกิจของแตละ
นโยบาย มาตรการและแนวทางการดําเนินงานที่จะดําเนินการขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาประสงคและตัวชี้วัด
2.3 การจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัตินั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ โดยการวิเคราะหแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 2565) เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตามเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบวงเงินที่กําหนดไวใหเปนไป
ตามการจัดสรรงบประมาณ
2.4 การจัดทํ าแผนปฏิ บั ติราชการระดับสถานศึ กษา เพื่ อให สถานศึกษามีการดําเนิ นการ โดยมี
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 -2565) ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
จัดระบบการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานกั บ นโยบายหลัก แลว นํา มาถายทอดเป น มาตรการและ
แนวทางการดําเนินการ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในการใชติดตามความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
แลวจึงแปลงตัวชี้วัดขององคกรไปสูตัวชี้วัดระดับกลุมงาน ระดับสถานศึกษา เชื่อมโยงกับการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการทั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และสื่อสารสรางความเขาใจใหแก
บุค ลากรในระดับ ตางๆ เพื่ อให ก ารปฏิ บั ติงานเป น ไปในแนวทางเดี ยวกัน ในทุ ก มิติ โดยมีก ารประเมินการ
ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ความสําเร็จ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ
4. การจัดการขอเสนอและความคิดริเริ่มใหมๆ (Initiative Management)
บทบาทในการจั ด การข อ เสนอและความคิ ด ริเริ่ม ใหม ๆ ที่ ช ว ยให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ได ดี ยิ่ งขึ้ น
เชน การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
ยังตองคอยตรวจสอบแนวความคิดที่ไดริเริ่มขึ้น เพื่อใหแนใจวาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรใหเพียงพอ และรายงานความกาวหนาใหผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะๆ
5. การขับเคลื่อนดวยการมีสวนรวม
การบริหารนโยบายจะขับเคลื่อนดวยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือขายความรวมมือกับ
หน วยงานภายนอก ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒ นา
การศึกษาในกลุมจังหวัด
6. การพัฒนาองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับไปสูการเปนองคการ
ที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง (High Performance Organization) และองคก ารแห ง ความเป น เลิ ศ มี ความโปรงใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุชน วิเชียรสรรค
นายสุทธิดล พุทธรักษ
นายวณัฐพงศ ทองคํา
นายศราวุธ คําแกว
นายกฤษฎา พรหมอินทร

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

ตรวจสอบขอมูล
นางสาวอรสิณียาพ ศรีสองเมือง
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
นางสาวจํานงจิต วิทยานันท

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม
นางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบปก
นายวรรณุกร แพงนอย

เจาหนาที่ ICT

ถายภาพ
นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์

เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
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