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คํานํา 
 

   

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจําป

งบประมาณ  2563    ซ่ึงรายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธ  ภารกิจ  โครงการ  และกิจกรรม การจัดการ

ศึกษาท่ีตองดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน และเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหาร

การจัดการศึกษา  

 รายงานผลการจัดการศึกษาจัดทําข้ึน  เพ่ือประมวลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 

2563  ท่ีดําเนินการเปนท่ีเรียบรอย  สามารถเพ่ือเผยแพรสูสาธารณชน  หนวยงานและผูสนใจท่ัวไปเพ่ือนําไปใช

พัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี  ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 

 



สารบัญ 
         หนา 

สวนท่ี 1   สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไป                                                                       1 

      ท่ีตั้ง         1 

         พ้ืนท่ีบริการ        1 

                   ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา      3 

สวนท่ี 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

                    นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5         6 

คานิยม                  6 

วิสัยทัศน        6 

พันธกิจ          6 

เปาประสงค        7 

กลยุทธ                  7 

นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                        11 

การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

สวนท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน           

                    ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม                       48 

                    ศึกษาขอนแกน  เขต  5   

            ภาคผนวก                86 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   เขต  5 

ท่ี      598/2559 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2559                  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5  

-------------------------------------- 

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 ไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2559  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5                

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปและเผยแพรแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ   

ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดทํารายงานการดําเนินงานดังกลาว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เรียบรอย 

และบรรลุวัตถุประสงค  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 

1.  นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์    ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5         ประธานกรรมการ 

2.  นายยงยุทธ  พรหมแกว   รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5  รองประธานกรรมการ 

3.  นายสุขสันต  คุมบัว    รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                  กรรมการ 

4.  นายประวิช  ยะรินทร    รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                  กรรมการ 

5.  นายกิตติภพ  เหลาไชย     รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5              กรรมการ 

6.  นายเสถียร  ตรีศรี    รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5               กรรมการ 

7.  นายเศรษฐสักก  ผองแผวนพคุณ รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                กรรมการ 

8.  นายกฤต  น้ําใจดี    รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5               กรรมการ 

9.  นายทองสุก  เกลี้ยงพรอม   รอง ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                กรรมการ 

10. นางนงเยาว  ประสมเพชร       ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ          กรรมการ 

11. นางจรรยาวัณณ  มานาดี   ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 

12. นายสนาน  ลาปะ    ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล               กรรมการ 

13. นายจิตวัต  แกวทองคํา   ผอ.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน     กรรมการ 

14. นางสาวเจริญศรี  สิงหขวา       นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ            กรรมการ  

                                                                ปฏิบตัิหนาท่ี ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ 

15. นายชันยา  คํานนทใส            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ            กรรมการ 

                                           ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 

16. นางวนิดา  รัตนรุงโรจน          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ   

                                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 

 



                                          ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุม ICT 

          17. นางอรอนงค  ประเทือง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 

          18. นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ            กรรมการ 

                     19. นางสาวกมลรัศม  พลบุรี    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                        กรรมการ 

20. นายจีรมิตร  แสงเดือน       ผอ.กลุมนโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 

21. นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     กรรมการ   

                                                                                       และผูชวยเลขานุการ  

22. นางสาวสุวรรณา  อุตเมืองเพีย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการและ 

                                                                                            ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี ตรวจ  วิเคราะห  กลั่นกรอง  รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  ใหถูกตองครบถวน  บรรลุตามวัตถุประสงค 

          ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ  หากมีปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการใหรีบรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เขต  5  รับทราบโดยเร็ว  เพ่ือให

เกิดความเสี่ยหายแกทางราชการ 

   

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

                                           
(นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 
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คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 

 
นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 

นายเสถียร  ตรีศรี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 

 

คณะทํางาน 

นายจีรมิตร  แสงเดือน            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางอรอนงค  ประเทือง           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวสุวรรณา  อุตเมืองเพีย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวกมลรัศม  พลบุรี         นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

นายปราโมทย  โสภา         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ผูรับผิดชอบโครงการทุกทาน 

ออกแบบปก 

นายธิตินันท  ธีรฐิติธรรม 
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 สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไป 

∗ ท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูเลขท่ี 120 ถนนมลิวรรณ 

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130  มีอาคารท่ีทําการหลักของสํานักงาน 2 หลัง ประกอบดวย      

9 กลุม และ1หนวย คือ  

1)  กลุมอํานวยการ  

2)  กลุมนโยบายและแผน 

3)  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4)  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

5)  กลุมบริหารงานบุคคล  

6)  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7)  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

8)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

9)  กลุมกฎหมายและคดี 

10)หนวยตรวจสอบภายใน 
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∗ พ้ืนท่ีบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 6  กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกประชากรในวัยเรียนของพ้ืนท่ีบริการ 7 อําเภอ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 3,095 ตารางกิโลเมตร 

จําแนกตามขนาดพ้ืนท่ีเปนรายอําเภอ  ดังนี้ 
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ขอมูลพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- บุคลากรสํานักงาน 

ขาราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 170 157 

- ผอ.สพป. 1 1 

- รอง ผอ.สพป. 5 5 

- ศึกษานิเทศก 18 15 

- บคุลากร 38ค(2) 52 42 

- ลูกจางประจํา 89 89 

- ลูกจางชั่วคราว 5 5 

บุคลากรในสถานศึกษา 3,072 2,668 

- ผอ.รร./รอง ผอ.รร. 274 208 

- คร ู 2,043 1,788 

- ลูกจางชั่วคราว(รร.)* 755 672 

∗ ประกอบดวย พนักงานราชการ , ครูอัตราจาง , ครูพ่ีเลี้ยง, นักการภารโรง, ธุรการ,ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,  

2. สถานศึกษา 

2.1  โรงเรียนประชารัฐ   25 โรงเรียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

1 บานโนนทันวิทยา หนองเรือ บานป ู

2 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ บานป ู

3 บานกง(ประชานุกูล) หนองเรือ บานป ู

4 บานยางคํา หนองเรือ บานป ู

5 บานเม็ง หนองเรือ บานป ู

6 บานโคกสูง ชุมแพ TRUE 

7 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ TRUE 

8 บานซํายาง สีชมพู TRUE 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   สพป.ขอนแกน เขต 5 
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ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

9 ภูหานศึกษา สีชมพู TRUE 

10 บานใหมโสกสมกบ สีชมพู TRUE 

11 บานหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง TRUE 

12 บานนาชุมแสง ภูเวียง TRUE 

13 หนองแสงวิทยาสรรค หนองเรือ TRUE 

14 บานกุดเลา หนองเรือ TRUE 

15 นาฝายวิทยา ภูผามาน TRUE 

16 บานอางศิลา ภูเวียง TRUE 

17 บานกุดดุกวิทยา ภูเวียง TRUE 

18 บานทรัพยสมบูรณ ภูผามาน สพฐ. 

19 บานโนนสวางทากระบือ ภูผามาน สพฐ. 

20 บานขนวน หนองนาคํา สพฐ. 

21 บานหินรองโนนสวรรค เวียงเกา สพฐ. 

22 บานหนองนาคํา หนองนาคํา สพฐ. 

23 บานกุดขอนแกน ภูเวียง สพฐ. 

24 โสกหางศึกษา ภูเวียง สพฐ. 

25 ภูเวียงวิทยายน เวียงเกา สพฐ. 

 

2.2  โรงเรียนรวมพัฒนา  2  โรงเรียน  ไดแก 

โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค 

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 

2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก   162 โรงเรียน  

2.4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  54 โรงเรียน    
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3. นักเรียน  ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2562   

ช้ัน จํานวนนักเรียน หอง 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 300 255 555 78 

อ.2 1,411 1,175 2,586 251 

อ.3 1,455 1,358 2,813 252 

รวม อนุบาล 3,166 2,788 5,954 581 

ป.1 1,993 1,874 3,867 281 

ป.2 1,968 1,858 3,826 278 

ป.3 1,843 1,799 3,642 273 

ป.4 1,941 1,956 3,897 279 

ป.5 2,022 1,832 3,854 275 

ป.6 2,094 1,906 4,000 271 

รวม ประถม 11,861 11,225 23,086 1,657 

ม.1 723 504 1,227 69 

ม.2 732 538 1,270 74 

ม.3 678 564 1,242 70 

รวม มัธยมตน 2,133 1,606 3,739 213 

รวมท้ังส้ิน 17,160 15,619 32,779 2,451 

ท่ีมาขอมูลจาก https://portal.bopp-obec.info/obec62/ 
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สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็น

เพ่ือกําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ เปาหมายความสําเร็จ มาตรการซ่ึงท่ีประชุม

ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

คานิยม 

นําสมัย ใสใจบริการ ทํางานเปนทีม 

วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในป 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนองคกรคุณภาพ ชั้นนํา

ระดับชาติ โดยนอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทาง 

พันธกิจ (Missions) 

1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามุงเนนการจัดการการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 

21(3Rs 8Cs) 

2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคใหแกประชากรวัยเรียนในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายสูการเปนมืออาชีพ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สูความเปน

เลิศ 

5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานอมนํา “ศาสตรพระราชา” เปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

เปาหมาย (Goals) 

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี

เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

2.ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลายสูการเปนมืออาชีพ 
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4.สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ขอนแกน เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงนอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

กลยุทธ (Strategies) 

1.เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

2.ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

1.ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาไดเขาเรียนในระดับ ป.1 รอยละ 100 

2.อัตราการออกกลางคันของผูเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีไมมีหรือลดลง 

3.ผูเรียนท่ีจบชั้น ป.6 ไดเรียนตอ ชั้น ม.1 รอยละ100 

4.ผูเรียนท่ีจบ ม.3 ไดเรียนตอ ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 90 ข้ึนไป 

5.ผูเรียนพิการ ดอยโอกาส และผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับ

การศึกษาเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80 ข้ึนไป 

มาตรการ 

1.เรงรัด ติดตาม การเกณฑเด็กเขาเรียนตามสํามะโนนักเรียน 

2.ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กดอยโอกาสท่ีไมอยูในทะเบียน

ราษฎร ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา  

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

3.สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4.สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็ก

ไรสัญชาติใหเต็มศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

5.สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหท่ัวถึง 
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กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายความสําเร็จ 

1.ผูเรียนในสังกัดผานเกณฑการประเมินการอาน การเขียน และการคิดคํานวณตามจุดเนนของหลักสูตร      

รอยละ 90 ข้ึนไป 

2.ผูเรียนในสังกัดผานเกณฑการประเมินสมรรถนะสําคัญท่ีจําเปนในกาเรียนรูตามท่ีกําหนดในหลักสูตร              

รอยละ 90 ข้ึนไป 

3.คะแนนผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 เพ่ิมดานใดดานหนึ่งไมนอยกวารอยละ 3 หรือเพ่ิมข้ึน                

ทุกดาน 

4.คะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6และม.3 เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

5.ผูเรียนรอยละ 100 มีความรูคุณธรรม จริยธรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ ตามชวงวัย 

มาตรการ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน

ชุมชน ทองถ่ิน 

2.สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)เนนทักษะ

กระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ท้ังในและ

นอกหองเรียน 

3.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

4.สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคาและภาษา

อาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

5.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เต็มศักยภาพ 

6.พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

7.สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อกาเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

หลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดท้ังในหองเรียนและ

นอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

8.สงเสริมกาทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนกาเรียนรูการวัดและประเมินผล โดยเนนใหมีการวิจัยใน

ชั้นเรียน 
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9.นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษาหรือศาสตร

พระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 

10.ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท สันติวิธี และยึดม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

11.สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามชวงวัย 

12.เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเชน อาชญากรรม และความรุนแรงใน

รูปแบบตางๆสิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

13.เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายความสําเร็จ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย เชน ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning community : PLC) และการ

เรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

มาตรการ 

1.พัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสอดคลองกับยุค Thailand 4.0 ไดอยางหลากหลาย 

2.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถและจิตบริการ 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

community : PLC) 

4.สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ Active Learning 

5.สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 4 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

เปาหมายความสําเร็จ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับดีมากข้ึนไป 

2.สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพท่ีเขมแข็ง 

3.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการ 

5.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

6.ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีข้ึนไป 

มาตรการ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวม

และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

3.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                    

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมโรงเรียน 

5.สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

6.พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาใหสอดคลองกับยุค Thailand 4.0 

7.นําผลการดําเนินงานมาใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

หมายเหตุ 

คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผูเรียน บุคลากร และองคกร 

คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณภาพตามทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี21 (3Rs 8Cs) 

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีได                   

จนเปนท่ียอมรับตามสมรรถนะประจําสายงาน 

คุณภาพองคกร หมายถึง การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด                 

ประสบความสําเร็จสามารถเปนแหลงศึกษาดูงานได 

ช้ันนํา หมายถึง เปนหนึ่ง เปนแนวหนา เปนแบบอยางของหนวยงานอ่ืน 
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ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกหรือแสดงใหเห็นวา เปนองคกรคุณภาพชั้นนํา ไดแก เปนแหลงศึกษาดูงาน

ผลสําเร็จดานคุณภาพ ไดแก ผลการทดสอบระดับชาติ ไดแก  O-NET,NT,PISA ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

ผลการประเมินดานตางๆ เปนท่ีประจักษและสามารถเปนแหลงศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืน 

ศาสตรพระราชา หมายถึง แนวพระราชดําริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก. บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54  บัญญัติวา “รัฐตอง

ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา              

ข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป  ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และตาม

หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน

เพ่ือใหเกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ไดกําหนดวิสัยทัศน              

ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว ๖ ยุทธศาสตร 

คือ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ เปนอยางยิ่ง 

เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยาง
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เปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมี

คุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความ

พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ

สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง 

มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรัก

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ  เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                    

ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ

ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ

มาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน” 

ค. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี ๒๑  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและ

เทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 

(DIGITAL TECHNOLOGY) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
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ง. เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม                

โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ       

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  พลโลกท่ีดี 

(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4.   ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส  และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการ

รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยยึด

หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในอนาคต เปนแนวทางในการจัด

การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ                            

ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิเปนการจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนการ

พัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมือง

โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอม

สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการ

ปองกัน และแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม 

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตาง ทางดานสังคม 

วัฒนธรรม เชื้อชาต ิเชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล 

และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว  ผู อ่ืน และ

สังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
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4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษา            

ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม  

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี

หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษา              

ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง

ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ           

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ี         

มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  1.2  สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามที่กําหนด 

 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี                     

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ            

ตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย                

และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม

ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา

มนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน 

และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  2.2  สถานศึกษา 
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   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู                          

ความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  

การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  

และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

   (2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

   (3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับคําปรึกษา

ชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรการศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 6 ขอ 

คือ 

  1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 

  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 

  5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  6. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

   (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  

   (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  

   (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
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4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 

  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 

และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

 โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนท่ีสูงใน

ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ เหมาะสม

กับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง 

ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  

4.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ี

อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยใน

ชีวิตประจําวัน 

(4) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ ในการยกระดับการพัฒนา

ประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานา

ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
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จะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน  โดยเนนปรบัเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ 

และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปน

เลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม  เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ                

เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ  มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข

ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
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    1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัด

ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จัดกิจกรรมแนะ

แนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศ

ดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแตจํานวน

งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดาน

ระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปน

อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ  และความตองการพัฒนา ท้ังดาน

วิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด 

ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนินงาน

ตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สถานศึกษา  

2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และ

ความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด การเรียนรูตาม

กระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสห

วิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 

STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปน

เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุข

พลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน

กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความ

ตองการ และความถนัดของผูเรียน 
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2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม

สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะ

ความรู เปนคนด ีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ี

เหมาะสม สามารถดํารงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู 

ท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปญญาของ

มนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญา แตละประเภท เสริมสรางให

ผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือ

การอาชีพ 

คร ูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง 

มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร  ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญใน

อาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ  ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปน

ตนแบบดานคุณธรรมและจรยิธรรม  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน 

เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู   ใหเปนครยูุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการ

การเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบ

กิจกรรม  และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน 
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เปาประสงค 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม

ในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ   

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                   

(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษาท่ีผานมา  

4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด  

และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและ

วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
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5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ

วัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ

การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลองกับ

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

        มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ 

อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

                       (2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

    1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  

เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูให

ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 

                      2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

         เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  (ฟง พูด) และทักษะ

ดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน     โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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    2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

                             (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                             (2)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

                             (3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

                   (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค

ความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ   

                            (5)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล

การดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

2.1.2 สถานศึกษา 

       (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้ง

ในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

                            (2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมี

ความสุข 

                            (3)   ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน 

มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                            (4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 

                            (5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค 

ภัย ไข เจ็บ 

       (6)  สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมี

สวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

       (7)   สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

            ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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    2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     (1)  สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา         

จัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญา ใหมีคุณลักษณะ   

  - เปนไปตามหลักสูตร  

  - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ   

- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

  - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    

  - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

     (2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงาน 

เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะห         

ผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

     (3)  สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา          

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง

การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

     (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

     (5)  ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยาง

ครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 

     (6)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา

ภาพรวม รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ   

    2.2.2 สถานศึกษา 

     (1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง                

(Active Learning) 

     (2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
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  - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

  - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

  - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

  - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

     (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ  และดานอาชีพ เปนการวาง

พ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

     (4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานใน

การดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

     (5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and 

Emotional Learning : SEL) 

     (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน 

(Coding) 

     (7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก

โภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

     (8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา           

มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการ

เรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ีไดรับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความ

ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีด ีสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา          

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
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และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ

วัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

  - เปนไปตามหลักสูตร  

  - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

  - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ   

  - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

  - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      

     (2)  ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐาน

การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

     (3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา             

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง

การวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

     (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

     (5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและ

ทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมใน

อนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

         (6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

    2.3.2 สถานศึกษา    

         (1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

         (2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ ขั้น 

(Independent Study : IS) 
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         (3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช

ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

   - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

   - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

   - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

   - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

   - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

         (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด 

นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา                  

การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  

เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด 

ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

         (5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and 

Emotional Learning : SEL)  

         (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

       เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล  โดยแนวทางการดําเนินการ 

   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

   (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

   (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนการใหบริการ

ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

   (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร

งบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 
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   (5)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 

   (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคล

กรใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 

   (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

พิการและเด็กดอยโอกาส 

   (8)  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี 

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ 

   (9)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย 

(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน

ทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา

วิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge 

- Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)               

เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 (3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปน

เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

 (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

   3.2 สถานศึกษา 

 (1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
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 (2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไป

ตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ

สมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขาย

พัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสราง

ครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

      การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู               

ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและ

จริยธรรม  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

    (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ                

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

    (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครู

วางแผนวิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 

 (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 

 (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม  และประเมินผล การ

ผลิตครูอยางเปนระบบ 

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

        การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและ

หนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการ

การเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ี
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กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสราง

นวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยง

ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) 

การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคลองกับ

ภารกิจและหนาท่ีของตน 

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ  โดยใชระดับการพัฒนา

ทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)              

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลท่ีเนน

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   สพป.ขอนแกน เขต 5 

 

31 



(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ท่ีมีความแตกตาง 

(Differentiated Instruction) 

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  ตามศักยภาพของ

ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ                    

Face - to - Face Training 

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และ

แผนการศึกษาแหงชาติ 

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา

ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง        

เปนตน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 
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4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร 

(Coding) 

 

นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

บทนํา 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                

ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย 

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง

ทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท

ของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ี

ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุน

ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษให

เหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และ

จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนํา

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ

สรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพ้ืนท่ี รวมมือในการจัดการศึกษา 
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3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให

สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง

บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ 

การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ

สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)                 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท     

ขนาด และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว                    

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล  

ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

  1.2 สถานศึกษา 

(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน               

วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ

ระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ป) 

เพ่ือในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการ

เรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหาร

จัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ใหผูเรียน

อยางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล                       

ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  และ

มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง

อํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน      ดานระบบความ
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ปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนด

มาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และ

ขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก และ

สถานศึกษาประเภทอื่น ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด  โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล 

โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท           

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

  เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ี

ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุน

ทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน

ในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยาง

เหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของ

ผูเก่ียวของในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุม

ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม 
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กํากับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

และมีความโปรงใส 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะ

ดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ  ตั้งแตระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสู

การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 

สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

(Distance Learning Technology: DLT) 

 

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

บทนํา  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา ศาสตรของ

พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักใน

การจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ี
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จะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิต ิท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณา

การ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย  “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน

ภายในป พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา ศาสตร

พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย  มาเปนหลักในการ

ปรับปรุงหลักสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการ

ดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให

ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยาง

แทจริง 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ

บริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู 

เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง 

Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ  การผลิต

และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 

OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบาย

สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 

๙. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดาน

การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน  เชน การสงเสริมอาชีพที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี

สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ มาใช

ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู  และตัวอยาง

รูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต               

ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ 

QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย

ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ใน

โรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง  Thailand ๔.๐ 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และ

สถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรู

และสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 

และอ่ืน ๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากร

ใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและ

บริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย  จนถึงระดับ
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มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผล ตอปรากฏการณภาวะเรือน

กระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม 

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  255 เขต       

เพ่ือดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตร                

กับสิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ

สํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา 

ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5                

และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน

สํานักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ

เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตร              

กับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และ

สิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนํา

ขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  ลดการใชเผา

และลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และ

สิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม  การบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา                

จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอด                    

สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและ

นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และมอบรางวัล

เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 

 

นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทนํา 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนนโยบาย

ท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดย

ปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมี

ความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน

ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นํา

เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 

Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ัง

ปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
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เปาประสงค 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการ

บริหารงานท่ัวไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปน

หนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา                  

เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา

ใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง  ไดรับการพัฒนาให

เปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม         

และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต                 

และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
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7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู

การวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 

(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการ

ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

   เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ              

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดาํเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจ

ดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา  หรือกลุมสถานศึกษา 

  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือก

ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึง                    

หลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตาง

ของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 

  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการ ดานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาวเปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุม

สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา

แผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปนอิสระใน

การบริหารจัดการศึกษา 
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  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน 

การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 

  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกระดับ

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะ

ชีวิต 

  (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให

มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา 

ใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรม 

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปน

รายดานหรือทุกดานได 

  (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ี

สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน 

มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับสํานักงานสวนกลาง 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู

ตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงาน

ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล 

สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     

ใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 

ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานํา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  

(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 

(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย  เชน เครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ                       

ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู     

ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร                                   

เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา        

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

  เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง

ผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค

ดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง  ลดความซํ้าซอนในการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

และสามารถเชื่อมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ

ผูเรียน เพื่อลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา    

โดยผานระบบธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ี

เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ                                             

(Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล

งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรพัยากรมนุษย

ของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ

พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ 

ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชื่องโยงกันท้ังองคกร 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะหนํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด              

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 

และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของ

นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหาร

จัดการศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูล
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ภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับ

การทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถ

เชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เก่ียวของ    

โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน

ตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน               

และบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลต้ังแตระดับ

ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ นําไปสูการพัฒนา

ฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
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สวนท่ี 3  สรุปโครงการ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

 สืบเนื่องจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเรงสรางระบบใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ โดยสรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานเพ่ือใหการ

บริการ ท่ีดี สงเสริมใหทุกสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา สามารถใช

เครือขาย  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ 

กลุมบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหมีการจัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและรายงานผลท่ี

หลากหลายมิติ  ใหมีความเขมแข็งและตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม ใหขอมูลปอนกลับ สามารถสะทอนคุณภาพของ

ผูเรียนและสงเสริมเครือขายการเรียนรู ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู  

 จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดกําหนดรูปแบบ             

การนิเทศการศึกษาไว 4 รูปแบบ การนิเทศแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบหนึ่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กําหนดข้ึน โดยกําหนดใหมีการนิเทศแบบมีสวนรวมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง            

ตอภาคเรียน   ซ่ึงคณะกรรมการนิเทศประกอบดวยผูเก่ียวของทุกภาคสวน ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล   และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาท่ีติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดานการปฏิบัติงานในหนาท่ี  4 ดานและติดตาม  การนํานโยบายทุก

ระดับสูการปฏิบัติ  

ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว

ขางตน รวมท้ังใหเปนไปตามรูปแบบการนิเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   เขต 5   

และพัฒนากระบวนการนิเทศโดยใชเครือขายการนิเทศใหเกิดประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  จึงจัดทําโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมข้ึน 

ผลการดําเนินงาน  

  เชิงปริมาณ   :  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหงไดรับ 

                     การนิเทศแบบมีสวนรวมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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  เชิงคุณภาพ  : โรงเรียนทุกแหงนําผลการนิเทศฯไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         ความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและมีความสามารถในการนิเทศการศึกษาได 

          1. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

          2. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาและเปนองคการสูความเปนเลิศ 

ปญหา/อุปสรรค 

                   เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหจัดกิจกรรมลาชา 

ขอเสนอแนะ 

                          - 

รูปภาพการดําเนินงาน       
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2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมศักยภาพการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด 

    ระดับปฐมวัย ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรธท่ี 21 

          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนการพัฒนาทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมท้ังผูท่ีมีความ

ตองการดูแลพิเศษ เพ่ือใหมีความพรอม ท้ังทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา มีศักยภาพ ทักษะ

ความรู เปนคนดีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและเหมาะสมกับวัยของตน ซ่ึงการ

พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรธท่ี 21 ตองมีการออกแบบการเรียนรูใหม               

ท่ีสามารถพัฒนาระบบการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยาง

หลากหลาย  เปนแบบพหุปญญา รวมท้ังการเสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดี รักสุขภาพพลานามัยของตนได

อยางสมดุล 

 ความจําเปนดังกลาวขางตน จึงเปนเหตุผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

ตองดําเนินงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาใหผูเรียนท่ี

คุณลักษณะ ดังกลาวขางตนก็คือ ครูผูสอน ท่ีตองตระหนักถึงความสําคัญ มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรู

ความสามารถการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีตองปรับเปลี่ยนวิธีการ ใหเปน “ครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก

ครูผูสอนมาเปน “ โคช” หรือผูอํานวยการเรียนรูท่ีทําหนาท่ีกระตุน และสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีการเรียนรู    

วิธีจัดระเบียบการสรางองคความรู ออกแบบกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูในชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

ผลการดําเนินการ 

1. ผูเรียนไดรับการจัดประสบการณท่ีสงเสริมพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา 

2. ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดประสบการณและมีนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีทักษะท่ีจําเปนใน 

ศตวรรธ ท่ี 21 

ปญหา/อุปสรรค 

           เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหจัดกิจกรรมลาชา 

ขอเสนอแนะ 

- 
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รูปภาพการดําเนินงาน                              
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3.  พัฒนาศักยภาพครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 ดวยกระบวนการ PLC 

          พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 79 

ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  มาตรา 80 ใหมีการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนง และ  บางวิทยฐานะ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองยุทธศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 3 การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 ดวยกระบวนการ PLC                

โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดบูรณาการกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) เขามามีสวนชวยในการพัฒนาครูผูชวยในดานตางๆ ใหเปนครูมืออาชีพอยางแทจริง 
 

 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรูความเขาใจในจรรยาบรรณวิชีพ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานบุคคล และความกาวหนาในอาชีพมากยิ่งข้ึน 

 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะ

ของครูใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเปนครูมืออาชีพ 

 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก                 

ในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถนําไปปฏิบัติ และพัฒนางานในหนาท่ี 

กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จเชิงปริมาณ 

 รอยละ 100 ของครูผูชวยท่ีบรรจุในป พ.ศ. 2561-2563 ไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 240 ราย 

 2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จเชิงคุณภาพ 

 1. ครูผูชวย มีความรู ความเขาใจในและในตระหนักจรรยาบรรณวิชีพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการ

บริหารงานบุคคล และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 2. ครูผูชวย มีความรู ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเปนครูมืออาชีพ  
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3. ครูผูชวย มีความรู  ความเขาใจ และตระหนัก ในกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) สามารถนําไปปฏิบัติ และพัฒนางานในหนาท่ี กอใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนได 

ปญหา/อุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหการอบรมลาชา 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผูชวยสูเสนทางครูมืออาชีพ  อยางนอยปละ 2  ครั้ง  เพ่ือเปนการ

สรางความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีครูผูชวยใหดียิ่งข้ึน 

 

รูปภาพการดําเนินงาน   
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4. โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

           นโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง คือ การกําหนดใหมีการเสริมสรางทักษะ           

การดํารงชีวิตของผูเรียนเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดาน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรม                 

ความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียน                   

และมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกผิดชอบชั่วดี สงเสริมการมีวิถี

ปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจังโดยใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย                   

ซ่ึงกระบวนการลูกเสือนับเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ดังกลาว  

            กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรลูกเสือและคูมือการฝกอบรมซ่ึงประกอบดวยหลักสูตรลูกเสือตาน

ภัยยาเสพติด โดยเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธความรูเรื่องยาเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติด การสราง

อุดมการณตานภัยยาเสพติด เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับมติของสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภาคีเครือขายดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําป 2563 สําหรับจดักิจกรรมลูกเสือตานภัย 

ยาเสพติดใหแกสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและผูผานการฝกอบรม ตามเกณฑท่ีกําหนดสามารถขยายผล

จัดตั้งเปนกองลูกเสือในสถานศึกษาได    

            ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จึงจัดทําโครงการฝกอบรมลูกเสือ 

หลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แกลูกเสือท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน          

จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดและลูกเสือในสถานศึกษาระดับเอกชนในกํากับ เพ่ือใหการขับเคลื่อน

นโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยสมบูรณยิ่งข้ึนและบังเกิดผลดีแกผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

          1. ลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท่ีผานการฝกอบรมมีความรู ความ

เขาใจถึงภัยอันตราย ความเสี่ยงตอยาเสพติด และทักษะชีวิตของลูกเสือในการปองกันตนเองใหหางไกล             

จากยาเสพติด 

           2.  ลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 มีคุณภาพและมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามนโยบายท้ัง 3 ดาน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรม และหางไกลยาเสพติด 

           3.  สถานศึกษาในสังกัดและกํากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 มีเครือขาย

เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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ปญหา/อุปสรรค 

            เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหการอบรมลาชา 

ขอเสนอแนะ 

           ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  

รูปภาพการดําเนินงาน   
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5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารบูรณาการสูภาษาถิ่น 

       ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดให

สถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพ การกํากับและติดตามสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน และอีก

ปจจัยคือ ครูผูสอนท่ีจําเปนตองพัฒนาวิธีการสอนใหเหมาะกับยุคสมัย และเทาทันโลกเพราะครูถือเปนบุคคลและ

กลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาของระบบการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท้ังทางตรงและทางออมท่ีจะถายทอดความรูความสามารถใหแกศิษย 

รวมท้ังพัฒนาศิษยใหเปนมนุษยท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวโนมการศึกษาในระดับนานาชาติไดมุงเนนไปท่ี

ทักษะความสามารถ ทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การอานออก เขียนได คิดเลขเปน รวมท้ังทักษะพ้ืนฐานในการ

ทํางาน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม การสื่อสารและทักษะเฉพาะอาชีพ การจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 “คร”ูตองเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช”เนื่องจากปจจบุันนี้เปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนความรูเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วมหาศาลทุกวัน ครูตองเปลี่ยนเปาหมายจากใหความรูเปนใหทักษะ เปลี่ยนจากครู

เปนหลัก เปนผูเรียนเปนหลัก เพ่ือใหนักเรียนเปนผูท่ีมีทักษะการเรียนรู ท่ีเรียกวาLearning skills  พรอมกันนั้น 

ผูเรียนตองมีทักษะการใชชีวิตท่ีดีดวย ท่ีเรียกวาLife skills และครูตองยึดหลักสอนใหนอย เรียนใหมาก (Teach 

Less Learn More ) และในการจัดกิจกรรมตางๆ ครูตองตั้งคําถามและตอบไดวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร จึงเปนสิ่งทา

ทายสําหรับครูท่ีตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับครูแหงศตวรรษท่ี 21 เพราะครูไมไดเปนผูให

ความรู แตเปนผูชวยแกไขความรูผิดๆของผูเรียนเนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ( วิจารณ พานิช,2556)   ดังนั้นเพ่ือเปน

การยกระดับประชาชนของประเทศไทยใหเปนสังคมประชาคมโลก  โดยมาตรการสําคัญประการหนึ่งควรรณรงคการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลักใหผูเรียนไดเรียนรูมากข้ึน  โดยเฉพาะจุดเนนดานทักษะเพ่ือการ

สื่อสาร  เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  เพ่ือใหคนไทยสามารถสื่อสารและเปดโลกทัศน

การเรียนรูอยางกวางขวางไรพรหมแดน  ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน  ตามท่ีระบุไวในกฎ

บัตรอาเซียนขอท่ี 34 วา  ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน  คือ  ภาษาอังกฤษ   ( The  working  language  

of  ASEAN  shall  be  English )  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายเรงดวนในการ

สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน  ใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคูไปกับภาษาถ่ินและภาษาประจําชาติของตน  โดยกําหนดใหเปนปแหงการพูด

ภาษาอังกฤษ  กอใหเกิดการเปดโลกทัศนการเรียนรูอยางกวางขวางไรพรหมแดน  สามารถสรางศักยภาพและความ

พรอมของประชาชนในการกาวสูการเปนพลเมืองอาเซียนท่ีมีความรอบรูและการแขงขันในเวทีโลกอยางม่ันใจและ

เปนผูเรียนในศตวรรษท่ี 21   
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            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง  แตจากการวิเคราะหผลการทดสอบ

ระดับชาติ  O-NET  ปการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  พบวาวิชา

ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 33.06 ซ่ึงต่ํากวาระดับประเทศ  และจากการนิเทศติดตามในรอบปท่ีผานมา พบวาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษยังขาดการจัดกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานทักษะดานการพูดและฟง จึงทําใหผูเรียนขาดทักษะในการพูดสนทนาสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5  มีจุดเนนในการพัฒนา 3 จุดเนน คือ การอานออก เขียนได วิทยาการ

คํานวณ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เปนจุดเนนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี  และจาก

การวิเคราะหตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช  2560 ) กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานซ่ึงนักเรียนทุกคน

ตองไดเรียนรู เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน  เขาใจความแตกตางของภาษา  การคิด  สังคม  

เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติ

ได ซ่ึงทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษมีความจําเปนและสําคัญมาก รวมท้ังชวยใหผูเรียนเขาถึงองคความรูตาง ๆ 

ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดงายและกวางข้ึน  เพ่ือสอดคลองกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือใหครูและ

ผูเรียนเปนนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงจัดทําโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือชวยใหครู

พัฒนาผูเรียนไปในทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียนมีทักษะความรูและทักษะชีวิตสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได

ถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  จึงเห็นความสําคัญและไดจัด

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบูรณาการสูภาษาถ่ิน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ผลการดําเนินงาน 

      1. ครูผูสอนมีเทคนิคการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบูรณาการสูภาษาถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

  2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET,NTและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     3.  ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจ 

   

ปญหา/อุปสรรค 

          เนื่องจากสถานการณโควิด 19  ทําใหการอบรมลาชา   
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ขอเสนอแนะ 

           ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับคุณครูภาษาอังกฤษ และคุณครูท่ีสนใจเขาอบรมเพ่ือการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบูรณาการสูภาษาถ่ิน 

รูปภาพการดําเนินงาน   
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6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เปล่ียนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ" 

การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ" เพ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  สะทอนปญหาการจัดศึกษาในปท่ีผานมาและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรูสะทอนผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและไดแผนการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของและสภาพปญหา ทําใหเขาใจสภาพปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

ปญหา/อุปสรรค 

1. เนื่องจากฝนตกทําใหการเดินทางลาชากวากําหนด 

2. งบประมาณไมเพียงพอเพราะมีบุคลากรไปเพ่ิมทําใหงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ขอเสนอแนะ (ถามี)   

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการสัมมนาใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะทําใหไดขอมูลมากยิ่งข้ึน 

2. ควรใหผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  

เขต ๕ ไปใหมากท่ีสุดเพราะจะทําใหไดขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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รูปภาพการดําเนินงาน   
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7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ประจําปการศึกษา 2563 

ผลการดําเนินงาน   

1.  แนวขอสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) วิชาภาษาไทย ฉบับครู ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  

2.  แนวขอสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) วิชาภาษาไทย ฉบับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  

3.  แนวขอสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) วิชาคณิตศาสตร  ฉบับครู ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  

4.  แนวขอสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) วิชาคณิตศาสตร  ฉบับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  

ปญหา/อุปสรรค  

          เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหจัดกิจกรรมลาชา 

ขอเสนอแนะ  โครงการตอเนื่อง 

รูปภาพการดําเนินงาน   
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 8. อบรมโครงการใหความรู คําแนะนํา การบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี

พัสดุ ของโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล การบริหารงบประมาณ โรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 

ผลการดําเนินงาน :  

1. มีผูเขารับการอบรมประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาท่ีการเงิน พัสดุ บุคลากร

ทางการ 

ศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ซ่ึงกลุมเปาหมาย 300 คน มีจํานวนผูเขา

อบรมรวมท้ังสิ้น 450 คน คิดเปนรอยละ 150  

  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด เปนหนวย

รับตรวจ จํานวน 32 โรงเรียน รอยละ 80 ของขอเสนอแนะและขอทักทวงของหนวยตรวจสอบภายในไดรับการแกไข 

ปรับปรุง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกวิธี 

  3. ผลการตรวจสอบระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ การบริหารสินทรัพยการสอบ

ทาน การควบคุมภายใน รอยละ 80 ของขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาท่ีหนวยตรวจสอบภายในเสนอ

ผูบริหารเห็นชอบใหนําไปปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค : การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระดับโรงเรียน สวนใหญยังปฏิบัติไมถูกตอง ตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรไมเพียงพอ เนื่องจากสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก อีกท้ังมีการปรับปรุงเปลี่ยน โยกยาย เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานดานเงิน พัสดุ บอยครั้ง ขาดการถายทอดงาน ทําใหขาความตอเนื่องของการปฏิบัติ สงผลตอ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการดานกรเงิน บัญชี ของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ: จัดใหมีการอบรมบุคลกรในดานการเงิน การบัญชี และพัสดุไมนอยกวา 2 ครั้งตอป เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหตอเนื่องและเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุไดเรียนรู

เก่ียวกับระเบียบกําหมายการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
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รูปภาพการดําเนินงาน   
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9. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยพัฒนาการคุณภาพการสูสังคมยุค Thailand 4.0 

ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเทคนิควิธีสอนเขียน

บรรยายรูปภาพและสรุปใจความสําคัญ และใหทุกศูนยเครือขายดําเนินการจัดอบรมเพ่ือขยายผลโดยครูแกนนํา

ของแตศูนยเครือขายท่ีผานการอบรม เทคนิควิธีสอนเขียนฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

           1. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.6 และ ม.3 มีเทคนิควิธีสอนเขียนบรรยายรูปภาพและสรุปใจความสําคัญ 

      2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายรูปภาพและสรุปใจความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน 

 3. นักเรียนมีเทคนิคและสามารถเขียนบรรยายรูปภาพและสรุปใจความสําคัญตามท่ีครูกําหนดได 

4. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายรูปภาพและสรุปใจความสําคัญไดตรงประเด็นเพ่ิมมากข้ึน 

ปญหา/อุปสรรค  

- การจดัการเรียนการสอนภาษไทยเปนนโยบายของ สพฐ.ท่ีเนนการแกไขปญหาการอานไมออกเขียน 

ไมไดของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 แตงบประมาณสนบัสนุน

ไมเพียงพอตอการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

- สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยใหเพียงพอตอการ 

พัฒนา 
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  รูปภาพการดําเนนิงาน   
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10. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมไมทนตอการทุจริต” ไดมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิด 

ภาวะท่ี “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือ

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ดําเนินการผานสถาบันหรือกลุม 

ตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาและกําหนดแนวทาง 

ในการนําหลักสูตรไปปรับใชในสถานศึกษา และแจงใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหง           

ไดนําหลักสูตรดังกลาวไปปรับใช ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563   

 ดังนั้นเพ่ือเปนสรางความเขาใจและสามารถนําหลักสูตรนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงจัดการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา                     

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  5 

ผลการดําเนินงาน    

1. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต   

1.1 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหศูนยเครือขาย จัดการประชุม และขยายผลการดําเนินงานโครงการ 

      โรงเรียนสุจริตและขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)ไปปรับ 

      ใชในการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ดําเนินการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา และรายงานผลการ 

      ดําเนินการสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.3 ประกวดผลงานและนวัตกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต คัดเลือกตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.4 สงเสริมตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีจังหวัดอุดรธานี   

2.  กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

- เสริมสรางสมรรถนะและปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 ในการตอตานการทุจริตและปลูกจิตสํานึกสูการเปนขาราชการท่ีดี 
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3.  กิจกรรมการประเมิน ITA  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ   

         ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประเทศไดคะแนน 

         รอยละเฉลี่ย 75.15 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ B โดย ตัวชี้วัดการ 

         ปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 94.25 สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด   

         การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 31.25 

4. กิจกรรมการประเมิน ITA  สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ  ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 

54 โรงเรียน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 76.77 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานอยูใน ระดับB  โดย ตัวชี้วัดท่ี 1การปฏิบัติหนาท่ี  ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย  94.49 สวนตัวชี้วัด

ท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 50.93 

ปญหา/อุปสรรค  

1. ศูนยเครือขายยังไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานและการขยายผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียน

สุจริต  

2. การดําเนินงานกิจกรรมเขตสุจริต ดําเนินการลาชาและดําเนินการไมครบตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

เนื่องจากรองบประมาณจัดสรรจากสพฐ.และไมมีชวงเวลาท่ีสามารถดําเนินการได 

3. การดําเนินการ การประเมิน ITA  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถ

ทํางานไดเต็มท่ี ขาดการวิเคราะหขอมูล  

4. การประเมิน ITA สถานศึกษา ผูรับผิดชอบยังไมเขาใจบทบาทและไมเขาใจวิธีการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ    

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานท่ีตรงกัน 

2. รางแผนงานและปฏิทินการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติงานไดตามกําหนด 

3. ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ วิเคราะห การดําเนินการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4.  ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ วิเคราะห การดําเนินการประเมิน ITA สถานศึกษา  
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  รูปภาพการดําเนนิงาน   
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11.   สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผล  และเปนข้ันเปนตอน 

(Coding) 

ผลการดําเนินงาน   

    ครูผูสอนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 5 มีคูมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและ

เปนข้ันเปนตอน (Coding)  ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังตอไปนี้              

     - ระยะท่ี 1 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด 

     - ระยะท่ี 2 จัดทําแบบฝกทักษะท่ีเนนพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันเปนตอน (Coding) 

   - ระยะท่ี 3 ทดลองใชและปรับปรุงแกไข 

- ระยะท่ี 4 สรุป รายงานผล เผยแพรผลงาน จัดพิมพเอกสารจํานวน 258 เลม  และเผยแพรทาง QR-CODE 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ  ควรดําเนินการจัดทํามีคูมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิด                              

แบบมีเหตุผลและเปนข้ันเปนตอน (Coding) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 -3  
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  รูปภาพการดําเนนิงาน   
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12. การพัฒนาศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

ผลการดําเนินงาน ศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดดําเนินการในชวงระหวาง พฤษภาคม – 

กันยายน 2563 มีผลการดําเนินการดังนี้ ๑. มีขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด ใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชรูปแบบการบรหิารจัดการ

โครงการแบบ PDCA ดังนี้ ๑.๑ รับนโยบายการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจฯ ๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยเฉพาะกิจฯ ๑..๓ ดําเนินการออกนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑.๔ แจงใหโรงเรียนดําเนินการกรอก

ขอมูลในระบบ ผานศูนย E-COVID-19 สพฐ. ระยะ ๒ และ ๓ ๑.๕ โรงเรียนประเมินความพรอมของตนเองกอนเปด

ภาคเรียน ๑.๖ นิเทศติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓) 

ปญหา/อุปสรรค การดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจฯ มีปญหาและอุปสรรคดังนี้ ๑. การเตรียมความพรอมในการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พบวา บาง

ครอบครัวมีความพรอมในการดําเนินการเปนอยางดี บางครอบครอบครวัมีความพรอมปานกลาง และบางครอบครัว

ไมมีความพรอมเลย ปญหาเนื่องจาก กลองรับสัญญาณในการจัดการเรียนการสอนทางไกลไมสามารถเชื่อมตอกับ TV 

ได การเรียนรูผานทางโทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอรไมมีสัญญาณ Internet ทําใหไมสามารถ

เรียนรูได ๒. ในบางครั้งการดําเนินงานเปนนโยบายเรงดวน โรงเรียนดําเนินการทันที บางโรงเรียนดําเนินการไม

ทันเวลาท่ีกําหนด ๓. การเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนของโรงเรียน ๒๕๘ โรงเรียน พบวา ๒๓๕ โรงเรียนมี

ผลการประเมินผานเปนสีเขียว สามารถเปดเรียนไดตามปกติ สวนอีก ๒๓ โรงเรียนประเมินตนเองผานแบบมีเง่ือนไข

เปนสีเหลือง โรงเรียนจะตองมีการปรับปรุงและประเมินตนเองใหผานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีผลการประเมินผลเองเปนสีเขียว  

ขอเสนอแนะ  ในการดําเนินงานครั้งตอไปศูนยเฉพาะกิจฯ จะตองมีการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือนักเรียน

ใหไดรับความรูในการจัดการเรียนการสอนทางไกลอยางศักยภาพ โรงเรียนมีการประเมินตนเองเพ่ือเปดภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๖๓ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เปนสีเขียว สามารถเปดเรียนไดตามปกติ 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   สพป.ขอนแกน เขต 5 

 

76 



รูปภาพการดําเนินงาน   

โรงเรียนสามารถประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาชวยเหลือในการดําเนินการการเตรียมความพรอมในการ

เปดภาคเรียนของนักเรียนเปนอยางดี เชน เจาหนาท่ีจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง 

ผูปกครอง ฯลฯ เพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการเปนอยางดี ดังภาพท่ีแสดง  

กรมอนามัยฉีดพนยาฆาเชื้อโรค กพฝ.มอบแอลกอฮอลเจลแกโรงเรียน  

ผูปกครองนักเรียนรวมกันทําความสะอาดโรงเรียน เจาหนาท่ี อ.ส.ม.ชวยคัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียน 

   

         กรมอนามัยฉีดพนยาฆาเชื้อโรค                                กพฝ.มอบแอลกอฮอลเจลแกโรงเรียน 

   

    ผูปกครองนักเรียนรวมกันทําความสะอาดโรงเรียน      เจาหนาท่ี อ.ส.ม.ชวยคัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียน 
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        12 . การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มหกรรมวิชาการสูความเปนเลิศ” กลุมพ้ืนท่ีการบริหารการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานประจําเขตตรวจราชการท่ี  12 (Cluster) 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารกลุมพ้ืนท่ีการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจ

ราชการ  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันนพ้ืนฐาน (Cluster) มีคุณภาพขององคกร และการปฎิบัติงานของ

ผูบริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  รวมท้ังผูอํานวยการสถานศึกษา  มีพลังขับเคลื่อนสู

จุดหมายท่ีทรงคุณคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

ไดตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงไดเสนอใหมีการเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มหกรรม

วิชาการสูความเปนเลิศ” กลุมพ้ืนท่ีการบริหารการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานประจําเขตตรวจราชการท่ี  12  (Cluster)  

กําหนดเพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษา  และสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ  และการพัฒนาดาน

ยุทธศาสตรและตามนโยบายประเทศตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  เพ่ือหาแนวทางการกําหนดบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ภายใตรูปแบบของ  Nation  Model ตามนโยบายเรงดวน  

 2.  เพ่ือพัฒนาใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 3.  เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูและเปดโลกทัศนทางการบริหารงาน  มีความพรอมและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ

บริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปญหา/อุปสรรค  

เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหจัดกิจกรรมลาชา 

ขอเสนอแนะ  

    - 
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รูปภาพการดําเนินงาน   
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13. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป

งบประมาณ  2563 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปนบุคลากรท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาและการ   จัดการศึกษา  

ท้ังยังเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุจริต จนสามารถ

พัฒนางานดานการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ   มาเปนระยะเวลาอันยาวนานจน

ครบวาระเกษียณอายุราชการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดตระหนักถึงคุณคาและ

ความสําคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี     ไดทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติเปนอยางมาก  

จึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ  256๓  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

ผลการดําเนินงาน 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. เพ่ือกระตุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยางในการ

ปฏิบัติงานดวยความมานะอุตสาหะ 

ปญหา/อุปสรรค  

                  เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด 19   ทําใหจัดกิจกรรมลาชา 

ขอเสนอแนะ   

                           - 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   สพป.ขอนแกน เขต 5 

 

81 



รูปภาพการดําเนินงาน 
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รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   สพป.ขอนแกน เขต 5 

 

83 



 

 

 

 

 

    ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   เขต  5 

ท่ี  448/2563 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2563                  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5  

-------------------------------------- 

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 ไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2563  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5                

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปและเผยแพรแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ   

ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดทํารายงานการดําเนินงานดังกลาว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เรียบรอย 

และบรรลุวัตถุประสงค  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 

1.  นายวสนัต  สตัยคุณ   ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5             ประธานกรรมการ 

2.  นายประวิช  ยะรินทร   รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5      รองประธานกรรมการ 

3.  นายสุขสันต  คุมบัว   รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                     กรรมการ 

4.  นายเสถียร  ตรีศรี   รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                     กรรมการ 

5.  นายทองสุก  เกลี้ยงพรอม    รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                 กรรมการ 

6.  นายวิจิตร  นารอง   รองผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5                  กรรมการ 

7. นางผองพันธ  แพงบุดดี        ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ            กรรมการ 

8. นางสินีนาท  ม่ันคง   ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 

9. นายจีรมิตร  แสงเดือน     ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 

10. นายจิตวัต  แกวทองคํา  ผอ.กลุมอํานวยการ          กรรมการ 

11. นางสาวเจริญศรี  สิงหขวา      ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ                         กรรมการ  

                     12. นางธนิภา พันธศรี            ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ                                          

13. นางสาวโชติกา  สุขศรีสงา      ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ   

14. นางธรรญรัชน  ทะคง           ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ     กรรมการ  

15. นายภาณุมาศ  บานเหลา       ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมกฎหมายฯ                     กรรมการ  
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          17. นายปราโมทย  โสภา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ              กรรมการ 

          18. นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ              กรรมการ 

                     19. นางสาวนวพร  เอกตะคุ        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ              กรรมการ 

20.นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง      ผอ.กลุมนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 

22. นางสาวสุวรรณา  อุตเมืองเพีย นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                                                                           

 มีหนาท่ี ตรวจ  วิเคราะห  กลั่นกรอง  รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  ใหถูกตองครบถวน  บรรลุตามวัตถุประสงค 

          ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ  หากมีปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการใหรีบรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เขต  5  รับทราบโดยเร็ว  เพ่ือให

เกิดความเสี่ยหายแกทางราชการ 

   

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  18  กันยายน  พ.ศ. 2563 
                                                                        

                                   
                                                     (นายวสนัต สตัยคุณ) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายวสันต  สัตยคุณ               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 

นายเสถียร  ตรีศรี                 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 

 

คณะทํางาน 

นายจีรมิตร  แสงเดือน            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางกนกกาญจน  ขุนบํารุง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นายปราโมทย  โสภา          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวจินตนา  ศรีหาคํา        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวสุวรรณา  อุตเมืองเพีย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวนวพร  เอกตาคุ          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ผูรับผิดชอบโครงการทุกทาน 

 

ออกแบบปก 

นางสาวนวพร  เอกตาคุ 
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	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

	4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
	4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
	(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
	4.2 สถานศึกษา
	(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม



	นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
	3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	ตัวชี้วัด
	1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
	3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
	1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่...
	1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแต่จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็น...
	1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จัง...
	1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณ...
	2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
	2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


	นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
	2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิ...
	3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
	4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
	7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
	2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                   (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
	1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

	2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความ...
	(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
	(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
	(5)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2.1.2 สถานศึกษา
	(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(3)   ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
	(6)  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
	(7)   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา         จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
	(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์         ผลการประเมินเพ...
	(3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา          จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(5)  ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(6)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2.2.2 สถานศึกษา
	(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง                (Active Learning)
	(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ  และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
	(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
	(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา          จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้...
	(2)  ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
	(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา             จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
	(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการ...
	(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	2.3.2 สถานศึกษา
	(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา                  การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ...
	(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ

	3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)               เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

	4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ                กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม  และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
	4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล...
	(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)              ตามเกณฑ...
	(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active L...
	(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ                    Face - to - Face Training
	(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่...
	(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบ...
	1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง        เป็นต้น
	3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)



	นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
	3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
	5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)                 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท     ขนาด และพื้นที่
	6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว                    ที่มีประสิทธิภาพ
	8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน               วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
	(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
	(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
	(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
	(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
	(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล                       ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ

	2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน      ด้านระบบความปลอดภัยขอ...
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนา...
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ

	3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท           อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส

	4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน...
	(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย...
	(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)



	นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0
	3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
	7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
	8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
	๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
	2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
	3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
	4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว...
	5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์               ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
	6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
	7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐
	8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
	3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
	4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเร...
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
	7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
	8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  255 เขต       เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร                กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5                และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลด...
	11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร              กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลา...
	13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม  การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านกา...
	16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา                จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด                    สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ...
	17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน


	นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานทั่วไป
	2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา                  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสาม...
	3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
	5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใ...
	3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม         และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต                 และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
	9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
	เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ              ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถาน...
	2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ                       ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้     ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร                                   เพื่อการศึกษา

	3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา        โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
	(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา    โดยผ่านระบบธนาคาร

	4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(1) ศึกษาวิเคราะห์นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด              ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดี...
	(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในต...
	(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน               และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระด...
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