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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

 ความเป็นมาและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  โดยเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะแต่
ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตนั้น                

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

และได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงออกประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ในข้อ 6 เพ่ิม (10) กลุ่มกฎหมายและคดี โดยปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบล         
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 350789 และ (054) 350790 
โทรสาร (054) 350791 Website : www.secondary35.go.th มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน ตั้งอยู่
ในจังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน  

 จังหวัดล าปาง

 จังหวัดล าปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน          
สายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือรองจากจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง           
7 จังหวัด ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดล าพูน 
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การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ มีจ านวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 
 

โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน 
 

 
 

 

 

 



4 

จังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน
เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่  
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง และจังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 

 การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ มีจ านวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 
 

โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนเิทศการศึกษา   
(ก.ต.ป.น.) 

สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ  

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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สหวิทยาเขต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้ 
 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 3 สหวิทยาเขต 

 ได้แก่ 
     1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย    
 2)  โรงเรยีนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา          
 3)  โรงเรยีนแม่เมาะวิทยา                
 4)  โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา                
 5)  โรงเรยีนสบจางวิทยา                  
 6)  โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ           
 7)  โรงเรยีนเมืองมายวิทยา        
 8)  โรงเรยีนประชาราชวิทยา 
     2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนล าปางกัลยาณี    
 2)  โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 3)  โรงเรยีนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก 
 4)  โรงเรยีนห้างฉัตรวิทยา    
 5)  โรงเรยีนเวียงตาลพิทยาคม 
 6)  โรงเรยีนแมส่ันวิทยา 
     3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนแม่ทะวิทยา    
 2)  โรงเรยีนแม่ทะประชาสามัคค ี
 3)  โรงเรยีนแม่ทะพัฒนศึกษาคม           
 4)  โรงเรยีนไหล่หินวิทยา         
 5)  โรงเรยีนเกาะคาวิทยาคม                
 6)  โรงเรยีนเสริมงามวิทยาคม          
 7)  โรงเรยีนสบปราบพิทยา        
 8)  โรงเรยีนเถินวิทยา      
 9)  โรงเรยีนเวียงมอกวิทยา            
 10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
     4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนแจ้ห่มวิทยา    
 2)  โรงเรยีนวังเหนือวิทยา                     
 3)  โรงเรยีนเมืองปานพัฒนวิทย์                
 4)  โรงเรยีนเมืองปานวิทยา          
 5)  โรงเรยีนทุ่งอุดมวิทยา            
 6)  โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

ได้แก่ 
     1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย 

1)  โรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน         
2)  โรงเรยีนอุโมงค์วิทยาคม             
3)  โรงเรยีนป่าตาลบ้านธิพิทยา                                                      
4)  โรงเรยีนแม่ทาวิทยาคม     
5)  โรงเรยีนทาขุมเงินวิทยาคาร  

     2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย 
1)  โรงเรยีนป่าซาง           
2)  โรงเรยีนวชิรป่าซาง            
3)  โรงเรยีนน้ าดิบวิทยาคม                        
4)  โรงเรยีนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพูน                    
5)  โรงเรยีนบ้านแป้นพิทยาคม 

     3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
          1)  โรงเรยีนเวียงเจดีย์วิทยา               
          2)  โรงเรยีนแม่ตืนวิทยา  
          3)  โรงเรยีนทุ่งหัวช้างพิทยาคม                     
          4)  โรงเรยีนธีรกานท์บ้านโฮ่ง         
          5)  โรงเรยีนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 

1 ศูนย์ภาษาไทย ล าปางกัลยาณี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

3 ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้างฉัตรวิทยา ป่าซาง 

4 
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
(ERIC/ภาษาท่ี 2) 

ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

5 
ศูนย์สังคมศึกษา  
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์) 

แม่เมาะวิทยา เวียงเจดีย์วิทยา 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

7 
ศูนย์ศิลปะ  
(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์) 

ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

8 ศูนย์การงานอาชีพ  
(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)  

ประชารัฐธรรมคุณ บ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

10 
ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ เวียงเจดีย์วิทยา 

11 ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด) ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

12 ศูนย์แนะแนว ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

13 
ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล
และการวิจัยต่างๆ 

ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

14 ศูนย์ STEM บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

15 ศูนย์อาเซียน บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

16 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม ล าปางกัลยาณี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ข้อมูลด้านการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน)   
 

จ านวนผู้บริหารและบุคลากรของสพม.35 
 

ต าแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหาร บุคลากร บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม 
 38 ค(1) 38 ค(2) ราชการ ประจ า ชั่วคราว (คน) 

ผอ.สพม.35 -      - 

รอง ผอ.สพม.35 2      2 

กลุ่มอ านวยการ    5*  1 6 12 

กลุ่มนโยบายและแผน   6    6 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล ฯ   3    3 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   6   2 8 

กลุ่มบริหารงานบคุคล   7 1  1 9 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ฯ   1 1   2 

กลุ่มกฎหมายและคด ี   2    2 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  12    1 13 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6   1 7 

หน่วยตรวจสอบภายใน   2    2 

รวมทั้งสิ้น 2 12 38 2 1 11 66 
 
หมายเหตุ :  * นับรวมบุคลากร 38 ค(2) ช่วยราชการจาก สพฐ. จ านวน 1 คน โดยตารางนี้ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ม.ค. 2562 

 
จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2561 

 

ต าแหน่ง 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ล าพูน 
(คน) 

ล าปาง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ล าพูน 
(คน) 

ล าปาง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ล าพูน 
(คน) 

ล าปาง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ผู้บริหารโรงเรียน 38 69 107 38 66 104 38 66 104 

ครูผู้สอน ตาม จ.18 765 1,262 2,027 733 1,212 1,945 708 1,180 1,888 

พนักงานราชการ 17 48 65 22 49 71 19 52 71 

ลูกจ้างประจ า 28 77 105 16 60 76 14 57 71 

อัตราจ้างชั่วคราว 40 60 100 40 77 117 40 69 109 

รวมทั้งสิ้น 888 1,516 2,404 849 1,464 2,313 819 1,424 2,243 



9 

จ านวนและขนาดโรงเรียน สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

 เล็ก  (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน) 29 28 29 

 กลาง  (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 13 13 11 

 ใหญ ่  (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 0 0 1 

 ใหญ่พิเศษ  (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 4 4 4 

จ านวนโรงเรียนในสังกัด (โรง) 46 45* 45 
 
หมายเหตุ :  * ปีการศึกษา 2560 เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรยีนปงแสนทองวิทยา  
 
 

จ านวนนักเรียนรายช้ัน สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2554 - 2561 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ม.1 6,765 6,032 6,160 5,972 6,056 5,896 5,951 5,848 

ม.2 7,970 6,759 6,079 6,224 5,978 6,081 5,891 5,966 

ม.3 8,497 7,910 6,821 6,090 6,204 6,101 6,121 5,936 

รวม ม.ต้น 23,232 20,701 19,060 18,286 18,238 18,078 17,963 17,750 

ม.4 6,873 7,040 6,891 5,727 5,067 5,029 4,796 4,933 

ม.5 6,278 6,508 6,807 6,596 5,415 4,836 4,823 4,644 

ม.6 5,923 6,088 6,379 6,661 6,339 5,375 4,805 4,785 

รวม ม.ปลาย 19,074 19,636 20,077 18,984 16,821 15,240 14,424 14,362 

ปวช.1 58 70 136 102 59 71 69 24 

ปวช.2 123 64 66 121 96 55 69 62 

ปวช.3 175 118 64 63 117 90 52 61 

รวม ปวช. 356 252 266 286 272 216 190 147 

รวมทั้งสิ้น 42,662 40,589 39,403 37,556 35,331 33,534 32,577 32,259 
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ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2560  

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
O-NET 59 O-NET 60 

ล าปาง ล าพูน สพม.35 สังกัด ประเทศ ล าปาง ล าพูน สพม.35 สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 50.40 50.42 50.41 46.81 46.36 51.30 51.70 52.46 48.77 48.29 

สังคมศึกษา 53.74 52.17 53.18 49.34 49.00 ไม่มีการสอบ 

ภาษาอังกฤษ 33.92 33.89 33.91 31.39 31.80 31.23 31.10 32.07 30.14 30.45 

คณิตศาสตร ์ 34.63 34.01 34.41 29.53 29.31 29.62 29.65 31.19 26.55 26.30 

วิทยาศาสตร ์ 38.30 37.33 37.95 35.12 34.99 34.29 34.48 34.98 32.47 32.28 

5 กลุ่มสาระฯหลัก 42.20 41.56 41.97 38.44 38.29 36.61 36.73 37.68 34.48 34.33 

 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2560  

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
O-NET 59 O-NET 60 

ล าปาง ล าพูน สพม.35 สังกัด ประเทศ ล าปาง ล าพูน สพม.35 สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 57.15 54.04 55.88 53.09 52.29 54.34 50.35 52.74 50.07 49.25 

สังคมศึกษา 38.63 36.63 37.81 36.17 35.89 37.36 35.29 36.53 34.96 34.70 

ภาษาอังกฤษ 29.78 26.46 28.42 27.35 27.76 31.20 27.26 29.62 27.91 28.31 

คณิตศาสตร ์ 28.97 25.36 27.50 24.90 24.88 28.43 25.29 27.17 24.64 24.53 

วิทยาศาสตร ์ 34.61 33.11 33.99 31.77 31.62 32.98 31.01 32.19 29.48 29.37 

5 กลุ่มสาระฯหลัก 37.83 35.12 36.72 34.66 34.49 36.86 33.84 35.65 33.41 33.23 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัดสพม.35 
 

ที่ จังหวัด 
ผลการประเมิน (จ านวนโรงเรยีน) สรุปผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรประเมิน รับรอง ไม่รับรอง 

1 ล าพูน 1 14 - - 15 0 

2 ล าปาง 3 26 1 - 27 3 

รวม 4 40 1 - 42 3 

ร้อยละ 8.89 88.89 2.22 - 93.33 6.67 
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สพม.35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก) 
 

รายการ/ 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผลการเบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผลการเบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบบุคลากร 16,918,440.00 16,528,647.28 97.70 17,819,880.00 17,819,873.12 100.00 

งบด าเนินงาน 65,944,149.33 64,212,886.26 97.37 54,383,625.00 52,462,962.21 96.47 

งบลงทุน 74,488,040.93 74,114,772.20 99.50 57,689,061.50 56,932,778.53 98.69 

งบอุดหนุน 73,626,008.00 73,626,008.00 100.00 218,822,224.00 218,757,911.00 99.97 

งบรายจ่ายอื่น - - - 337,320.00 335,119.00 99.35 

รวมท้ังสิ้น 230,976,638.26 228,482,313.74 98.92 349,052,110.50 346,308,643.86 99.21 

 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้มีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ 
ระยะเวลาจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระชั้นชิดกับสิ้นปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ด้านกระบวนการ การรายงานผลยังไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
ตัวชี้วัด รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอบรมศึกษาดูงานในลักษณะดึงครูออกจาก
ห้องเรียน ด้านกลยุทธ์ โครงการเกิดจากความต้องการมากกว่าเกิดจากสภาพปัญหา ด้านบุคลากร ขาดครู
บุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไมถ่นัดด้าน ICT 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ผลประเมินตามตัวชี้วัด 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 4.75 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 4 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ 
                     และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

3.5 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อการศึกษา 3 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 ดีมาก 
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ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระหว่างรอผลการประเมิน 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 
มาตรฐาน คะแนนที่ได้รับ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (30%) 30.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ (30%) 28.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน 
                 เขตพื้นที่การศึกษา (40%) 

31.00 ดมีาก 

คิดเป็นร้อยละ 89.50 ดีเย่ียม 

ส่วนการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระหว่างรอผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ผลคะแนน ITA สพม.35 (คะแนนเฉลี่ยภาพรวม) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

71.21 77.92 79.10 89.67 

ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ อันดับที่ 187 อันดับที่ 40 
 

โดยประเมินจาก 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

ผลคะแนน ITA สพม.35 (คะแนนรายดัชน)ี 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

19.33 19.34 20.80 15.00 17.00 16.41 18.88 20.15 21.30 12.08 11.29 15.19 12.64 11.32 15.97 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors : S)  

1. มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญต่อการศึกษาจึงให้การ
สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ปกครอง ชุมชนเล็งเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการหรือชุมชนส่งผลให้ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

1. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
2. ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้
การบริหารจัดการศึกษาต้องมีวิธีการจัดการที่
หลากหลายสอดคล้องกับสภาพบริบทที่แตกต่างกัน 
3. การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีวัฒนธรรม
องค์กรต่างกันส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า 
4. สังคม ชุมชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมส่งผลให้
เด็กมีทัศนคติ/ค่านิยม/พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 

ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โรงเรียนน ามา
พัฒนาเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้หนว่ยงาน
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
3. องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1. ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆไม่
เชื่อมโยงกันส่งผลให้การรายงานข้อมูลมีความ
ซ้ าซ้อนเพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติ/ผู้รายงานข้อมูล 
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผล
ให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
3. ประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่
เพียงพอต่อการใช้งานส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
1. หน่วยงานและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมาย 
2. มีองค์กร ภาครัฐและเอกชน และสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
และการจ้างงาน 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
2. การกระจายรายได้ของคนในชุมชนไม่เท่าเทียมกัน
ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา 
3. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทรัพยากรใน
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่
เท่าเทียมกันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 
1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพส่งผลให้เด็ก
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
2. นโยบายของรัฐส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาใน
หลายๆด้านที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ.2560
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโครงสร้างและ
ภารกิจที่ชัดเจน 
4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สถานศึกษาทั่ว
ประเทศส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น 
5. มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540,พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560,แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้การปฏิบัติงานด้าน 
ICTได้อย่างถูกต้อง 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญของ
การศึกษาจึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน 

1. นโยบายด้านการศึกษามีมากและเปลี่ยนแปลง
บ่อยส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
2. การกระจายอ านาจด้านงบประมาณจากส่วนกลาง
ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริงส่งผลให้การ
บริหารงบประมาณขาดความคล่องตัว 
3. ระเบียบการบริหารงบประมาณส่งผลให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีความ
จ าเป็นตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศใช้แต่ไม่ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารอัตราก าลังของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดมีภาระงาน
ทับซ้อนกันและไม่ชัดเจนส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกขององค์คณะ
บุคคลยังไม่เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของงาน
บริหารบุคคลส่งผลให้ขั้นตอนในการพิจารณามีความ
ยุ่งยากและใช้เวลานาน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure : S1) 

1. มีโครงสร้างการบริหาร/คู่มือการปฏิบัติงาน/ค าสั่ง
มอบหมายงานที่ชัดเจน 

1. นโยบายต้นสังกัดมีมากเกินไปจนไม่สามารถ
ก าหนดนโยบายเขตพ้ืนที่ได้ 

ด้านผลผลิตและการบริการ (Service : S2) 

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           
(O-NET) อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศทุกปี 
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพท าให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดี 
4. มีการบริการข่าวสารและช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง 

1. งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน/การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆมีน้อย 
2. ความแตกต่างของบริบทและระบบการบริหารจัด
การศึกษาของแต่ละโรงเรียนส่งผลให้ประสิทธิผลด้าน
ผลผลิตมีความแตกต่างกัน 
3. มีผู้มารับบริการในคราวเดียวกันเป็นจ านวนมาก
ท าให้การให้บริการเกิดความล่าช้า 
 

 
ด้านบุคลากร (Man : M1) 

1. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2. บุคลากรมีค่านิยมในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผล 
สัมฤทธิ์ มีความมุ่งม่ันตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
3. บุคลากรท างานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานแทน 
กันได้ 

1. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีมาก 
2. บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับ
มอบหมายน้อยจ าเป็นต้องรับการพัฒนาและสั่งสม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 

1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน 
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เน้นความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการควบคุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจัดท ารายงานงบการเงินอย่างเป็นระบบ 

1. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2. งบประมาณด าเนินการบริหารมีจ านวนจ ากัด 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอและคุ้มค่า 
2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคนและมีระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

1. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดเก่า ไม่ทันสมัย ไม่สนับสนุน
การพัฒนางาน ประสิทธิภาพลดลง 
 

 



16 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

1. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ช่วย
ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและลดการ
ใช้กระดาษ 
2. มีการสร้างเครือข่ายและกระจายอ านาจเพื่อช่วยให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4. ผู้บริหารการศึกษามีนโยบายในการบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
5. มีการบริหารจัดการที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

1. ไม่น าผลการด าเนินงานตามแผนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

.................................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 5 ประเด็น 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปูองกันและแก้ไขปญัหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ตัวชี้วัด  

1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การปูองกันและแกไ้ขปัญหา ความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 5 ประเด็น 

1. การเกษตรสร้างมลูค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยคุใหม ่

ตัวชี้วัด  

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
2. ผลิตภาพการผลติของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 ประเด็น 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5. การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสรมิสร้างศักยภาพการกีฬาในการสรา้งคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4 ประเด็น 

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสรมิสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 
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ตัวชี้วัด  

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุม่ประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

ตัวชี้วัด  

1. พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทีเ่สื่อมโทรมไดร้ับการฟื้นฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มลูค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 
 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 8 ประเด็น 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปาูหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น 
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. ภาครัฐมีความทันสมยั 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกง่ ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมเีท่าที่จ าเป็น 
8. กระบวนการยตุิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อประชาชน โดยเสมอภาค 

ตัวชี้วัด  

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ 
ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 

เป้าหมายรวมการพัฒนา  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอด

ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 
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2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์
และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึก

ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ตัวช้ีวัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบตัิตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมสีติปญัญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 

เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไมต่่ ากว่า 500 
ตัวช้ีวัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่การอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านยิมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ความมีวินัย  
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอยา่งจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณคา่ 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ให้มีทักษะการคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะการท างาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏบิัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วง
วัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพญ็ประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศกึษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสูต่ลาดงาน 

3.3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
3.3.6 จัดท าสื่อการเรยีนรู้ที่เป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้งา่ย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ 
สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและราคาถูก 

     
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
การยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถงึบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่นักเรยีน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที ่
ตัวช้ีวัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชัน้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มจี านวนเพิ่มขึ้น  
และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหวา่งพื้นที่ และภูมภิาคลดลง 
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แนวทางการพัฒนา 

3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุม่เปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดใหส้ามารถเข้าถึงบริการทีม่ีคณุภาพของรัฐ  
และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีห่างไกลที่
ครอบคลมุตั้งแต่การสรา้งรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรงุระบบคัดกรอง
และการใหเ้งินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุ้นการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มคีุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคณุภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย  
(1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมกีารกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ
โรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน 

 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ

การบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ 
สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนใน
ชาติเพื่อการจัดการขยะอยา่งยั่งยืน โดยสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู ้ปลูกจิตส านึก และ
สร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มสี่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ใหเ้ป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทดิพระเกียรติและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์เพิม่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคดิของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมี
ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปญัหาความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
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เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ 
และนานาประเทศในการปูองกันภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคูไ่ปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ตัวช้ีวัด 4.4 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต ิ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ
เพื่อปกปักรักษาและปอูงกันการกระท าที่มีแนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยม
และเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคดิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
ภายใต้สิทธิและหน้าทีต่ามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ

ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา 

3.5 ปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสงัคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตยส์ุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้าง
ความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรูเ้ท่าทันการทุจรติของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น
มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผดิหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย  

 

แนวทางการพัฒนา 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลติบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทัง้เร่งผลติก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ทีม่ีคุณภาพ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางพัฒนาของประชาคมโลก
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 
เปูาหมาย (Goals) คือ 

 

 
 
เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที ่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
เปูาหมายที่ 4 รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
เปูาหมายที่ 6 รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 
เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เปูาหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 13 ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
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เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 ได้
บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและก าหนดเปูาหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีเปูาหมายดังนี้  

1. ด้านการเมือง  
1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

2) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้
สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และ
การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

4) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
1) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
3) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้

รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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4) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล  

3. ด้านกฎหมาย  
1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
2) กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน

และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม 
4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย 
5) ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
1) การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี

ได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน แต่ละข้ันตอน 
2) มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมี

หลักประกันคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และน า

มาตรการอ่ืนมาใช้แทนการควบคุมตัว จ าคุก กักขัง 
4) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

และมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาที่เหมาะสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าผิด 
มีการกระท าผิดซ้ าลดลง พัฒนาระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานใน    
ชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน และชั้นฟูองคด ี

6) ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ที่มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีทักษะในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งจัดให้มีแพทย์นิติเวชที่
เพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ 

7) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และขจัดวัฒนธรรมองค์กร
ที่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร 

8) กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดตั้ ง
ศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในคดีพาณิชย์ที่เป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐาน
เทียบเท่านานาอารยประเทศ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
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อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การบริการ
ประชาชน และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

5. ด้านเศรษฐกิจ  
1) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity) 
2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 
3) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive) 
4) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (more sustainable) 
5) สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution) 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนา

ประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษ และผล 

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา ที่ใช้

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ 

7. ด้านสาธารณสุข 
1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนองความจ าเป็น และระบบหลักประกันสุขภาพ

ความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม 
2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี 
3) ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ โดยมีระบบสนับสนุนที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในแต่ละพ้ืนที่ ระบบบริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้ การ
ติดตามก ากับท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 

4) ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชน
ไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ 
ทั้งการรับบริการและการรับภาระค่าใช้จ่าย 

8. ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ

การก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย 
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2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ด ี

9. ด้านสังคม  
1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ 
4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ 
5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

10. ด้านพลังงาน 
1) ระยะสั้น มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ 

ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ  

2) ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้
อย่างมีนยัส าคัญ 

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง

ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแส เมื่อ
พบเห็นการกระท าความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

2) มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร  ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
และการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

3) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล 
ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท า
และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

6) มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
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นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
ความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็นเกณฑ์ส าคัญ โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ เป็น
ล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ 
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ในประชาคมโลก 

กรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะท าให้
ค่านิยมหลักของชาติด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง 

ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 
1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
2. การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
3. การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ 
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน์ 
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและด าเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ

เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
6. เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง    

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ 

7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงครามและ
สามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ 

9. เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 

 โดยนโยบายความม่ันคงท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 

นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยหลัก หน่วยร่วม 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
1.1 เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  /  
1.3 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรม   ทุกส่วนราชการ 

2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ  ทุกส่วนราชการ 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข มีความ
รักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็น สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

/  

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงของทุกภาคส่วน  ทุกส่วนราชการ 

3. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.1 เสรมิสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีสันติสขุ  ทุกส่วนราชการ 

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
 

นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยหลัก หน่วยร่วม 
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
4.3 ส่งเสริมการใช้มติิทางสังคมและวฒันธรรม ในการเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีทุกระดับ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 / 

5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
6.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรูค้วามส าคญัของทะเล  / 
7. จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
7.2 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง  / 
7.4 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบยีบการเข้าเมือง  / 

7.5 พัฒนาระบบฐานข้อมลูคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/ 

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกนัความมัน่คงภายใน 
8.1 ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภยัยาเสพติด  / 

8.2 ผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภยัคุกคามความมั่นคง  ทุกส่วนราชการ 

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

10. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  / 
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นโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วย
หลัก 

หน่วยร่วม 

11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
11.2 เสรมิสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน และทอ้งถิ่นในการบริหารจัดการ 

การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตโิดยมิชอบ 
 

/ 

12. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
12.4 ฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย  / 
13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
13.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทุกส่วนราชการ 
13.4 พัฒนาและสนับสนนุการมีระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังและเตรียมพร้อมด้านภยัพิบัติที่

ทันสมัย 
 

ทุกส่วนราชการ 

14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
16.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของ

ภูมิภาค โดยเน้นที่ความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันมา
อย่างยาวนาน 

 
/ 

16.9 เสรมิสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสรา้งสภาวะแวดล้อมท่ีลดความหวาดระแวงควบคูไ่ปกับ
การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

 
ทุกส่วนราชการ 

 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 

ประเทศลดลง 
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และได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเปูาหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)  

 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมี
ชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้า งสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
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รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน 
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

 ตัวชี้วัด 

 

1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูท้ี่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพือ่เสริมสรา้งความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
เพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือปูองปรามการทจุริตคอรร์ัปชั่นเพ่ิมขึ้น 
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการอยูร่่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดการเรียนการสอนโดย 
บูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกบัสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 
5) จ านวนสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น   
6) จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น 
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3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มข้ึน 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพือ่เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหมเ่พิ่มขึ้น 
3) มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขภยัคุกคามในรูปแบบใหม ่
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพตดิเพิ่มขึ้น 
5) สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสรมิโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
(3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสรมิโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ี 
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานตา่งด้าว) 
(4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพตดิ ภัยพิบัตจิากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตัิใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าหมาย 
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคญัจ าเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 ตัวชี้วัด 

 

1) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรมอยา่งครบถ้วน 
2) สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเ้รียนสามัญศึกษา 
3) สัดส่วนผูเ้รียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรยีนสังคมศาสตร์ 
4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรยีนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มมีาตรฐานเพิ่มขึ้น 
5) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามสีมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
7) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปรญิญาตรี) 
8) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุม่อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ตรงตามข้อมลูความต้องการก าลงัคน (Demand) ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมตา่ง ๆ เพิ่มขึ้น 
9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
11) ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดบัคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
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12) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 
1 ปี เพ่ิมขึ้น 
13) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมขึ้น 
14) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มข้ึน 
15) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
16) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึน้ (IMD) 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลติบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบณัฑติและวิจัยตามความเช่ียวชาญและความเป็นเลศิเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 

2) สัดส่วนการผลติก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดบั/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาค/ีสหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดเพิ่มขึน้ 
4) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)ร่วมกับต่างประเทศเพิม่ขึ้น 
5) จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัเพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น 
8) จ านวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 
9) จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสตูรส าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น 
10) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
11) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผา่นการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มข้ึน 
12) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น 
13) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทีส่ร้างผลผลิตและมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น 
2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทยีบกับผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 
3) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
4) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น 
5) จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ขึ้น 
6) ร้อยละของผลงานวจิยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึน้ 

แนวทางการพัฒนา 

(1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มสีมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
(2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคณุลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 ตัวชี้วัด 

 

1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคณุลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจติสาธารณะเพิ่มขึ้น 
    2.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น 
    2.2 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมการมีวินัยเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึน้ไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชิาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้ตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

2) ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กท่ีถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพฒันาเด็กปฐมวัย 
อย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) เพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น 
5) จ านวนผู้เรียนในสาขาเฉพาะท่ีต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญระดบัสูงในศาสตร์/สาขาต่าง ๆ เพิม่ขึน้ 
6) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณเ์พื่อยกระดับคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
8) จ านวนผู้สูงวัยท่ีไดร้ับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
9) จ านวนสาขาและวิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ผูสู้งวัยไดร้ับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู/้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูต้ามหลักสูตรอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้คณุภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2) จ านวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับหลักสตูรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยง
กับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น 
4) จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาตามหลักสตูรที่มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
5) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์และความคิด
สร้างสรรคเ์พิ่มขึ้น 
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4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคณุภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานท่ี 
 ตัวชี้วัด 

 

1) จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มคีุณภาพเพิ่มขึ้น 
2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสถานประกอบการ สถาบันศาสนา มลูนิธิ 
สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิม่ขึ้น 
3) จ านวนสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพเพิ่มขึ้น 
5) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรยีนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 
7) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรยีนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น 
8) จ านวนรายการ/ประเภทสื่อท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผดิชอบ เผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น 
9) มีระบบคลังข้อมลูเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้
ประโยชนร์่วมกันระหว่างหน่วยงานได ้

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 1) มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรยีนทุกระดบัการศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไ่ดร้ับการศึกษา และผูเ้รียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 
3) จ านวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตาม
หลักสตูรและระดับช้ันเรียนเพิ่มขึน้ 
4) จ านวนผู้เรียนที่ศึกษา/เรยีนรู/้อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและเข้ารับการทดสอบและประเมินผล
ผ่านระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพิ่มขึ้น 

6. ระบบการผลติครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 ตัวชี้วัด 
 1) มีฐานข้อมูลความต้องการใช้คร ูแผนการผลิตครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) 

จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษาและจังหวัด 
2) สัดส่วนของการบรรจุครูทีม่าจากการผลิตครูในระบบปดิเพิ่มขึ้น 
3) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู 

7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 

 

1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการพฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 
3) ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
4) มีระบบการคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิค
การสอน 
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แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เตม็ตามศักยภาพใน
แต่ละช่วงวัย 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรยีน และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ให้มีคณุภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
(3) สร้างเสรมิและปรับเปลี่ยนคา่นิยมของคนไทยให้มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
(4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
(5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรยีนรู้ ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
(6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รบัโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) สัดส่วนนักเรยีนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 3 – 5 ปี เพ่ิมขึ้น 
2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
4) สัดส่วนนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 15 – 17 ปี เพ่ิมขึ้น 
5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ไดร้ับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ าแนกตามกลุ่ม 
ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
7) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 
8) ร้อยละของผู้เรียนพิการไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
9) อัตราการออกกลางคันของผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
10) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
11) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จดัการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/หลักสูตร ส าหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผูด้อ้ยโอกาส ผูม้ีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น 
12) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จดัการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตรส าหรับผู้ทีม่ีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเพิ่มข้ึน 
13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจดัการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะดา้น เฉพาะทาง กลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ในทุกระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง 
15) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหวา่ง
พื้นที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
16) จ านวนสถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพเิศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ลดลง 
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2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 ตัวชี้วัด 

 

1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผูเ้รียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
2) มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3) มีการจัดตั้งสถานโีทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา 
4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ข้ันต่ า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ  
100 Mbps ภายใน 20 ปี เพ่ิมขึ้น 
5) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนม ี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น 
7) มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสรมิการมีอาชีพเพิ่มข้ึน 
8) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคณุภาพ 

3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลมุ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบรหิารจดัการศึกษา 
การติดตามประเมิน และรายงานผล 

 ตัวชี้วัด 
 1) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยน

ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสขุ สังคม ภูมสิารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา 
2) มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ท่ีเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลมุ ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
3) มีระบบคลังข้อมลูเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มคีุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานได ้
4) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมลูและสารสนเทศทางการศึกษาสูงข้ึน 
5) มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและมีผล
บังคับใช้ 

แนวทางการพัฒนา 

(1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
(3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยง และเข้าถึงได ้

 

 

 

 

 

 



42 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีจัดกจิกรรมที่สร้างความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ความมีคณุธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
     2.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
     2.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนท่ีใช้กระบวนการเรยีนรู้เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
     2.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัตเิพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของครู/บคุลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
4) จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น 
5) จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น 
6) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีตดิอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียวโลกเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคดิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 ตัวชี้วัด 
 1) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
2) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสรา้งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
4) จ านวนสื่อการเรยีนรู้ในสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือให้ความรู้เกีย่วกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 
 1) จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

2) จ านวนสถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศในสาขาตา่งๆ เพิ่มขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสรมิคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสรมิคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้องกับการปรับบทบาทและภารกจิของรัฐ ความเป็นอิสระ
และความรับผดิรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจดัการศึกษา 
3) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สง่ผลต่อคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเลก็/สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยา่งเรง่ด่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินคณุภาพภายนอกลดลง 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพิม่ขึ้น 
4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนที่เรียนในกลุม่สถานศึกษาท่ีเข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการแนวใหมส่งูขึ้น 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบรหิาร
จัดการสูงขึ้น 
6) จ านวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
7) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง 

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
 ตัวชี้วัด 
 1) จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มศีักยภาพและความพร้อมในการสง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
2) จ านวนองค์กร สมาคม มลูนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเข้ามาจดัการศกึษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทัง้ของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศกึษา สถาบันการศึกษา จ าแนกตามระดบั ประเภท
การศึกษา และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น 
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4) สัดส่วนผูเ้รียนเอกชนสูงขึ้น เมือ่เทียบกับรัฐ 
5) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคเีครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงขึ้น 
6) จ านวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคมเพิ่มขึ้น 

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความ
ต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 
 1) มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตา่งกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหา 

ที่แท้จริงของประเทศ 
2) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจดัสรรเงินเพื่อการศึกษา ท่ีเอื้อและสนองตอบคณุลักษณะทีแ่ตกต่างกันของผู้เรยีน 
ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
3) มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจดัสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงคแ์ละอุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ตามลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรยีน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลติก าลังแรงงานตามความต้องการก าลังคนของประเทศ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาเพิม่ขึ้น 
6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตามคณุลักษณะที่แตกตา่งกันของ
ผู้เรยีน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรยีนทั่วไป/ผู้เรยีนยากจน) สภาพร่างกาย (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรยีนพิการเรียนร่วม) 
ความสามารถ (ผู้เรียนท่ัวไป/ผู้เรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา ผ่านการจดัสรรงบประมาณตามความต้องการก าลังคนของประเทศเพิ่มข้ึน 
8) สัดส่วนงบประมาณตามประเดน็ (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 
9) มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนท่ีสะท้อนคณุภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
10) จ านวนสถานศึกษาท่ีมีระบบบัญชีท่ีสามารถรายงานการเงินท่ีเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เพิ่มขึน้ 
11) จ านวนสถานศึกษาท่ีมีระบบบัญชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐเพิ่มขึ้น 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสรมิให้ปฏิบตัิงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 

1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑค์วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การจดัการเรียน
การสอน การบริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของครู/ผู้ทรงคณุวุฒิจากภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการที่ปฏบิัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
4) จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พ้ืนท่ีพิเศษ ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิม่ขึ้น 
5) ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ 
6) ร้อยละของครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาที่มีคณุวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 
7) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าท่ีปฏบิัตงิานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิม่ขึ้น 
8) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะเพิม่ขึ้น 
9) จ านวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง เพื่อการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนน า และครู
มืออาชีพเพิ่มข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารจัดการศึกษา 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา 
(3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
(4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
(5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบาย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
   ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  

2. การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน 

3. จุดเน้นการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   (2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
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   (3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 

   (4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
    (1) ด้านความม่ันคง 
     แนวทางหลัก  

 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 1.2 การบริหารจัดการ 

    (2) ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางหลัก : การผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
    (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     แนวทางหลัก 
     3.1 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
     แนวทางหลัก  
     4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     4.2 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    (5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    (6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : การบริหารจัดการ 
      

 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

เป้าหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับ 

อุดมศึกษาที่ท างานให้ 
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี  
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบาย  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

       เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบรกิารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคณุภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ี
สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

ประเด็นกลยุทธ ์

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรยีนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รยีนโดยการบูรณาการ
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคณุภาพ 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
(1) การศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบรูณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
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ประเด็นกลยุทธ ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ไดร้ับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 
 ตัวชี้วัด 

 

(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพกัในโรงเรียนที่มหีอพักนอน หรือการสนับสนุนการ
เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศกึษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทรุกันดาร ไดร้ับการพัฒนาและสวัสดิการทีเ่หมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุม่ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และเกดิจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  
(6) การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนที่มผีู้เรยีนกลุม่ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุม่ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร มผีลสัมฤทธิส์ูงขึ้น 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล 
และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเปน็ และเหมาะสมกับ
บริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโ้รงเรียนในกลุ่มโรงเรยีนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  
ให้จัดการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การ
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจดัการเรยีนรู้ สื่อการเรยีนรู้ และการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรบัการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุด ผู้เรยีนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มทีด่้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3  
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศลีธรรม 
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เป้าประสงค์ (ต่อ) 

3. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแตล่ะช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรยีนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
4. ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความ
บกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะของผูเ้รียน 
5. ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสูบ่ริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดบัเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดต้ามศักยภาพของแต่ละบคุคล 
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อน
และการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

ประเด็นกลยุทธ ์

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูรทกุระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพฒันาสมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education) 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลกท่ีดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมหีลักคดิที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่
(2) ปรับปรุงหลักสตูรปฐมวยัเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ใหต้อบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่  
(4) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 

ประเด็นกลยุทธ ์

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรกัในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ีตอ่บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสตูร จดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสตูรปรับปรุงหลักสตูร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

ประเด็นกลยุทธ ์

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน ให้มทีักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวยั ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
11) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรูเ้รื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานข้ึนไป  
(ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมนิ PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดไดร้ับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
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 ตัวชี้วัด (ต่อ) 

 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจดัการเรียนรูต้ามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา เพื่อท่ีจะเขา้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรปูแบบท่ีหลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลีย้งดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรยีนต้นแบบการจดัการศึกษาปฐมวยั ให้สามารถพฒันาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรยีม
ตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent 
Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในดา้นศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตผุลและการหาความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online 
ให้กับผู้เรยีนทุกคนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูผูส้อน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเ้รียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลกัสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศในแตล่ะด้าน 
(17) ส่งเสริมผูเ้รียนทีม่ีความสามารถพิเศษ ด้านศลิปะดนตรีและกีฬาโดยจดัเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวตักร ผูส้ร้างนวัตกรรม 
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ประเด็นกลยุทธ ์

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มสีุขภาวะที่ดสีามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนดั 
(3) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปูองกันและแก้ไขปญัหาในสถานศึกษา 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสมัมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามญั เช่น ทวิศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของอนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการปูองกันและแก้ไขปญัหาในสถานศึกษา 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลเุปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพือ่ให้บรรลเุปูาหมายโลก เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาการจัดการศึกษาเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจใหส้อดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 
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6. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจติสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสรมิให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรปูแบบท่ี
หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ 
(5) ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิค านวณ การคิดวิเคราะห์  
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
(9) ส่งเสริม สนบัสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  
และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมกา้วสูส่ากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกนัคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวตักรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรปูและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนนิงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการจัดการศึกษา 
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7. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ตัวชี้วัด 

 
(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่เรียนรู้ผา่น Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และ 
องค์ความรู้ประเภทตา่ง ๆ และใหบ้ริการแกผู่้เรยีนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 

 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพ 
ขั้นสูง 
ประเด็นกลยุทธ ์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหต้รงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับ 
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

 ตัวชี้วัด 

 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครรูะยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหค์วามขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ตดิตาม ประเมินผล การผลิตครู 

ประเด็นกลยุทธ ์

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มศีักยภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 
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 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคณุภาพใหส้อดคล้องกับกรอบ
หลักสตูรที่ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรยีนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด 
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital 
Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้และทักษะในการจดัการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมอืการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการคิด 
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ ให้มีความรู้ความสามารถจดัการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และการสอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมนิสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนโดยผลสมัฤทธ์ิ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

ประเด็นกลยุทธ ์

3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดทีพ่ัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  
การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital 
Technology 
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 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
       เหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ ์

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดบัท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารบัการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวทีม่ีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรยีน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียน 
ทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ตดิตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรยีนได้เข้าถึงการบริการการเรยีนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ ์

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทกุระดับ และทุกประเภท ให้มมีาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มคีุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน 

 ตัวชี้วัด 

 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจยั หรือองค์ประกอบข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การเรยีนรู้ที่จะพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบรบิทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรยีน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครภุณัฑ์ เป็นต้น  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) ด้านการบริหารจัดการ   
4) ด้านงบประมาณ  5) ด้านความปลอดภัย และ 6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
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ประเด็นกลยุทธ ์

3. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจดัการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศกัยภาพของผู้เรยีนแตล่ะบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดบั และน ามาใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจดัท ากลยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบตัิเชิงรุก  
เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(3) ส่งเสริม สนบัสนุนระบบการจดัการศึกษาพิเศษ ที่ผูเ้รียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)  
หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดบัเดยีวกันและทีสู่งขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดต้าม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รบัผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ ์

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจดัสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมทีไ่ด้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้รียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผูเ้รียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

ประเด็นกลยุทธ ์
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรยีน 
 ตัวชี้วัด 

 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เนต็ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรูข้องผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Literacy แก่ผู้เรยีน 
(3) ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ปน็ห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนบัสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนบัสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรบัครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: 
DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ 

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอสิระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที ่

ประเด็นกลยุทธ ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินภายนอกในระดับดีขึน้ไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity 
& Transparency Assessment) 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ ์
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) 
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ประเด็นกลยุทธ ์

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสรมิประสทิธิภาพการจัดการ 
ศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
และพื้นที ่
(5) ส่งเสริม สนบัสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนรว่มรับผดิชอบ 
(Accountability) ในการบริหารจดัการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ ์
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที ่
 ตัวชี้วัด 

 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการของโรงเรียนให้เกดิคณุภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดบัสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรยีนที่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลีย่นแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีทั้งระดับปฏิบัติ และรับการ
ก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เชน่ 
1) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และ
หน่วยงานระดับก ากบัติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดหาเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อให้ครูสายผูส้อนปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเท่านั้น  
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 แนวทางการด้าเนินการ (ต่อ) 

 

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรยีนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคณุธรรม โรงเรยีนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคณุภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏบิัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบรหิารจดัการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มศีักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคา่ตอบแทนพิเศษและสวสัดกิารอื่น ๆ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบรหิารงาน และจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้ไดต้ามมาตรฐานคณุภาพผู้เรยีน สอดคล้อง
กับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ ์

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเ้รียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 ตัวชี้วัด 

 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจดัสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรยีนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้รียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผูเ้รียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

ประเด็นกลยุทธ ์

5. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่าง
เป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมลูครู ข้อมลูสถานศึกษา ข้อมลู
งบประมาณ และข้อมลูอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะหเ์พื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเ์ป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศต่อไป 

 ตัวชี้วัด 

 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แนวทางการด้าเนินการ 

 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และบรูณาการข้อมูลดา้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมลูรายบคุคลที่เกีย่วกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจดุอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตดัสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติ  
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรยีนรู้ผูเ้รียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอ่การปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชือ่มโยงถึงการพัฒนา
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนเปน็รายบุคคลตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศกึษาของประเทศ 
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมลูทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 
  
ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ส้านักงานศึกษาธิการภาค 15  

วิสัยทัศน์ 
บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และการพัฒนาภาค 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะความรู้ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิต ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณลักษณะ

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ  
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและประสานงานด้านการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความมั่นคง 
2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นตามอัตลักษณ์และ

บริบทของท้องถิ่นอย่างหลากหลายทุกระดับชั้น 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 
5. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

และบริบทของท้องถิ่น 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล้าปาง 

วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย

สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
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4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือตอบสนอง     

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล้าพูน 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดล าพูนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 

พันธกิจ 
1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และ

ทักษะการด ารงชีวิตที่พอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม และจริยธรรม 
4. ส่งเสริม พัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
5. บริหารและบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตร 
                           กับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย 
                           ทางการศึกษา และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 
 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร

สถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค ์ 

ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  ทุกกลุ่ม 
เปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ 
และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ ดังนี้ ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง 
 

......................................................................................................... ........ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2566)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21   

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ    
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี    

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ   
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม   

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

 

 ค่านิยม

   “I – SMART” 
 I : Integrated =         เน้นบูรณาการ 
 S : System  =         ท างานอย่างเป็นระบบ 
 M : Moral  =         ค้นพบคุณธรรม 
 A : Achievement =         มุ่งน าผลส าเร็จ 
 R : Responsibility =         งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 

T : Technology =        รอบรู้เทคโนโลยี 

 

 กลยุทธ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน  6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน              
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 100 100 100 

 
 กลยุทธ์ที ่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 80 80 80 80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษา 
ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผนความต้องการครู
ระยะ 20 ปี 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology 

100 100 100 100 100 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

100 100 100 100 100 
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 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

100 100 100 100 100 

 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment)  

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มี มี มี มี มี 

 
 

.................................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

 
โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 – 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- การอบรมการใช้ระบบ
รายงานสารสนเทศ
เกี่ยวกบัยาเสพติด (NISPA 
และ CATAS) 
- ส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
- TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา 

- เพื่อเพิ่มจ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการห้องเรียนสีขาว 
- เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศ 
การด าเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 1 ระบบ 
- เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับยา
เสพติด (NISPA และ CATAS) 
ได้ถูกต้อง  
- เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกบัยาเสพติดมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
- เพื่อมีสารสนเทศเกี่ยวกับยา
เสพติด ส าหรับใช้ประกอบการ
ด าเนินงาน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- เพื่อส่งเสริม สนันสนุน
กิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- เพื่อเพิ่มจ านวนโรงเรียน
ที่ด าเนินการห้องเรียนสี
ขาวให้มากขึ้น 
- ระบบสารสนเทศ การ
ด าเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 1 ระบบ 
- ครูผู้รับผิดชอบในการ
รายงานสารสนเทศเกี่ยว 
กับยาเสพติด (NISPA และ 
CATAS) ทุกโรงเรียน 
จ านวน 90 คน  
- นักเรียนแกนน าชมรม 
TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาจ านวน90 คน 
- กิจกรรมในโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 2 โรงเรียน 

-  จ านวนรร.ที่ด าเนินการ
ห้องเรียนสีขาวเพิ่มขึ้น 
- มีระบบสารสนเทศการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 
- การรายงานสารสนเทศ
เกี่ยวกบัยาเสพติด(NISPA 
และ CATAS) ได้ถูกต้อง
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
- โรงเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับประเทศ 

130,000  130,000  130,000  130,000  130,000 650,000 กลุ่มส่งเสริม ย.1 ย.1 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

2.โครงการค่ายสร้างสรรค์
สภานักเรียน 
 

- เพื่อให้ตวัแทนคณะกรรมการ
สภานร.ของโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรง ได้รับองค์ความรู้ด้าน
สภานร. รวมถึงองค์ความรู้อื่น
ที่จะน าไปพัฒนากิจกรรม
สภานร. และกิจกรรมใน
โรงเรียนผ่านกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์สภานร.  
- เพื่อให้มกีารเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 35 ผ่านกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์สภานักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียนจากโรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนละ 2 
คน จากโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรง 
 

- ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานร. รร.ละ 2 คนของ 
รร.ในสังกัดทุกโรง ได้รับ
องค์ความรู้ด้านสภานร.
รวมถึงองค์ความรู้อื่นที่จะ
น าไปพัฒนากิจกรรม
สภานร. และกิจกรรม
ในรร.ผ่านกิจกรรมค่าย
สร้างสรรค์สภานร. 
ประจ าป ี

110,500  110,500  110,500  110,500  110,500  552,500 กลุ่มส่งเสริม ย.1 ย.1 

3.โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
- การส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา (โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 
(องค์กรคุณธรรม) 

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู  
และนร.ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. สามารถขับเคลื่อน
โครงการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
- เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู  
และนร.ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. มีความรู้ ความเขา้ใจการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามแนวทางมูลนิธยิุวสถิรคุณ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน
ในสังกัด ร้อยละ 80 
- โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 
- ครูผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกจากโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 135 คน 
- นร.ผู้น าขยายผลโครง 
งานพัฒนาจริยคุณ/ค่าย
เยาวชนคนคุณธรรมระดับ 
รร.อย่างน้อย 900 คน 

- ร้อยละของรร.ที่ผ่านการ
ตรวจสอบ ระดับ 1 ดาว 
- ร้อยละของรร.ที่ผ่านการ
ตรวจสอบ ระดับ 2 ดาว 
- ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหาร ครู และนร.ที่
ได้รับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา 
รร.คุณธรรม สพฐ.ตาม
แนวทางมูลนิธยิุวสถิรคุณ 
- ร้อยละของรร.ที่เข้าร่วม
โครงการรร.คุณธรรม 
สพฐ.สามารถขับเคลื่อน 

510,600  510,600  510,600  510,600  510,600 2,553,000 กลุ่มนิเทศ ย.1 ย.1 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

 - เพื่อพัฒนาให้นร.เป็นผู้น าใน
การท าโครงงานคุณธรรมและ
เป็นผู้น าเยาวชนในการจัดค่าย
เยาวชน คนคุณธรรม 
 

- นิเทศ ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานรร.คุณธรรม 
สพฐ. ร้อยละ 20 
- ประเมินคุรุชนคนคุณ 
ธรรม/นวัตกรรมสร้าง 
สรรค์คนดี/การประเมิน 
รร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 
2 ดาว ร้อยละ 20 

โครงการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
- ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหาร ครู และนร.ที่
ได้รับการพัฒนาและปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมตาม
กรอบคุณธรรม 5 ประการ 
และมีจิตส านึก “วิถีพุทธ 
ศีล สมาธิ ปัญญา” 

         

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
1.โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน  

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นร. 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ในทางวิชาการทกุกลุ่มสาระฯ 
- เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นร.แสดงความสามารถที่
เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
ดนตรี – นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะ       
การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค 
ระดับประเทศ 
- เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานของนร.  
ครู บุคลากรทางการศึกษาให้
ปรากฏแก่สาธารณชน 

เชิงปริมาณ 
- นร. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทกุคนใน
สังกัดสพม.35 เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- สพม.35 จัดเวทีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพนร.และ
น าเสนอผลงานของนร.ใน
ทุกๆด้านในระดับเขตพื้นที ่
- คัดสรรกิจกรรมและ
ผลงานยอดเยี่ยมไปแสดง
แลกเปลี่ยนในเวทีระดับ
ภาค และระดับประเทศ 

- นร. ครู อาจารย ์ และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสพม.35 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ มีความ 
คิดสร้างสรรค์ ในการบูร
ณาการอยา่งหลากหลาย 
- สพม.35 จัดกจิกรรม  
และเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 
- นร. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แสดงผล
งานทางการศึกษาให้
ปรากฏเป็นที่นา่ชื่นชมแก่
สาธารณชนแก่ชาวไทย  
และชาวตา่งชาต ิ

800,000  800,000  800,000  800,000  800,000  4,000,000 กลุ่มส่งเสริม ย.3 ย.2,3 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

2.โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 
- กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
- กิจกรรมพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21(ทักษะการคิด) 
- กิจกรรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านการ
วัดและประเมินผลในชั้น
เรียนสู่การปฏิบัต ิ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่ผ่านการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มใน 

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ปรับปรุง 2560 
- เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดของนร. 
- เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน 
- เพื่อพัฒนาความรู้ความ 
สามารถในด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สามารถ
พัฒนางานให้มีความเป็นระบบ 
มีมาตรฐานและน่าเช่ือถอื 
ทันสมัยและกา้วทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของศาสตร์
ทางการวัด และประเมินผล
ทางการศึกษา 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร และครูผู้สอน  
รร.ในสังกัดสพม.35 
จ านวน 45 โรงเรียน 
 

- ร้อยละของรร.ในสังกัด
สพม.35 มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ปรับปรุง 2560 
- ร้อยละของครูผู้สอนรร.
ในสังกัดสพม.35ที่ได้รับ
การพัฒนามีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learningที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน 
- ร้อยละของครูผู้สอนรร.
ในสังกัดสพม.35 ที่ได้รับ
การพัฒนามีกจิกรรม
พัฒนายกระดบัคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21ของนร. 
- ร้อยละของบุคลากรรร.
ในสังกัดสพม.35 ที่ได้รับ
การพัฒนามีความรู้ความ  

1,146,500  1,146,500  1,146,500  1,146,500  1,146,500  5,732,500 กลุ่มนิเทศ ย.3 ย.2,3 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

ระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 
- กิจกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์สาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

- เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 
- เพื่อสื่อสาร สร้างความ
ตระหนัก และความเข้าใจแนว
ทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระ/
กิจกรรม 

 สามารถในด้านการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาฯ 
- ร้อยละของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษรร.ในสังกัด
สพม.35ที่ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  
- ร้อยละของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและที่ผ่าน
การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มใน
ระดับภูมิภาค รร.ในสังกัด
สพม.35 ที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของรร.ในสังกัด
สพม.35 มี ความตระหนกั 
และความเข้าใจและมี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- ร้อยละของรร.ใน
โครงการ รร.ประชารัฐ 
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

3.โครงการส่งเสริม พัฒนา
ทักษะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
- ประชุมคณะท างาน 
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
รองผู้อ านวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ 
- จัดสรรงบประมาณ
ให้กับสหวิทยาเขต 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ 
- ประชุมสัมมนาวิชาการ/
น าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ถอดบทเรียน 
- นิเทศ ก ากับติดตาม 

- เพื่อสร้างความตระหนัก 
สื่อสาร และความเข้าใจด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักเรียน แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย 
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยโรงเรียนฝ่าย
วิชาการ  ครูผู้สอน และ
นักเรียน รวม 500 คน 
- ครูผู้นิเทศก์ จ านวน  
450 คน 
 

- รองผู้อ านวยโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ ครูผู้นิเทศ 
ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
ใจ เทคนิควิธีการ การขบั 
เคลื่อนโครงการ/นโยบาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
- โรงเรียนทุกโรงเรียนมี
นวัตกรรมฯ 

539,900  539,900  539,900  539,900  539,900  2,699,500 กลุ่มนิเทศ ย.3 ย.2,3 

4.โครงการสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาต ิ
 

- เพื่อคัดเลือกนร.เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่
เวทีระดับสากล 

เชิงปริมาณ 
- นร.ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดสพม.35 
 

- นร.สอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาต ิ  
ผ่านรอบแรก รอ้ยละ 30 
ของนักเรียนที่สอบทั้งหมด 
- นร.สอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาต ิ  
ผ่านรอบสอง ร้อยละ 10 
ของนักเรียนที่สอบทั้งหมด 
 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 100,000 กลุ่มส่งเสริม ย.3 ย.2,3 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

5.โครงการอบรมนักเรียน
แกนน า วัยเรียน วยัใส 
ห่วงใยสุขภาพ 
 

- เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ือง เพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเองเมื่อ
เข้าสู่วัยรุ่น 
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะในการจัดการกบัสถาน 
การณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
- เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเห็นคุณค่า
ในตนเอง 
- เพื่อสร้างเครือข่ายในรร. 

เชิงปริมาณ 
- นร.โรงเรียนในสังกัด  
สพม.35 จ านวน 100 คน 
- ครูโรงเรียนในสังกัด  
สพม.35 จ านวน 45 คน 
 
 

- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองเพศศึกษาและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
- นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะ ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบั
เพศศึกษา 
- นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเอง 

40,000  40,000  40,000  40,000  40,000 200,000 กลุ่มส่งเสริม ย.3 ย.3 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

1.โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
ให้ได้รับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งครูด้วยระบบ 
TEPE Online 

- เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอยา่งเข้มก่อน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ                    
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ตามสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ใน
การจัดการเรียนการสอน                  

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในสังกัดสพม.35  
จ านวน 100 คน 
 

- ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสพม.35 สมัครเข้า
รับการพัฒนาในระบบ 
TEPE Online 
- ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการ
พัฒนา จะตอ้งผ่านการ
ประเมินความรู้ การ 

10,400  10,400  10,400  10,400  10,400 52,000 กลุ่มบุคคล ย.3 ย.3,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

 ทั้งการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครูให้กับผู้ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย 
- เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาโดย
ทั่วถึงเท่าเทียมกัน ตาม
ศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 

 พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ TEPE Online 
และต้องมีผลการประเมิน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 จึง
จะได้รับวุฒิบัตร รับรอง
การส าเร็จหลักสูตร 

         

2.โครงการส่งเสริมและ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ที่
สมควรได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
รางวัลบุคคลดีเด่น“คนดี ศรี 
สพม.35” ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
- เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก 
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและ
แบบอยา่งที่ดีให้กับองค์กรและ
สังคมได้ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากวา่
สายสะพาย และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา  จ านวน 
100 คน 
- รางวัลบุคคลดีเด่น“คนดี 
ศรสีพม.35”จ านวน13คน 
 

- ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เข้าร่วมพิธีรับมอบ 
 
 

25,000  25,000  25,000  25,000  25,000 125,000 กลุ่มบุคคล ย.3 ย.3 

3.โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า 

- เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ตามหลักเกณฑ์
และวิธกีารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเล่ือนเงินเดือน 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
45 โรงเรียน 

- ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนและ
นับตัวข้าราชการครูและ 

14,000  14,000  14,000  14,000  14,000 70,000 กลุ่มบุคคล ย.3 ย.3 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

 - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
และความเข้าใจ ในการ
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

 บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า 
- ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถปฏบิัติได้
อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน  
ทันตามก าหนดระยะเวลา 

         

4.โครงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับความรู้ในเร่ืองวินัยและ
การรักษาวินัย ตามพ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่อง 
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
- เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
มีเจตคติที่ดีและตระหนักใน
เร่ืองวินัยและการรักษาวินัย 
และสามารถปฏิบัติตนเป็นไป
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครู ของรร. 
ในสังกัด สพม.35 จ านวน 
112 คน 
 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง วินยั  
มาตรฐานและจรรยา 
บรรณวิชาชีพครู เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนางาน พัฒนา
ตน ได้อย่างเหมาะสม 
 

19,900  19,900  19,900  19,900  19,900 99,500 กลุ่มบุคคล ย.3,6 ย.3,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

5.โครงการจัดท าข้อมูล
การวางแผนความต้องการ
ครู ระยะ 20 ป ี
 

- เพื่อให้เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานด้านบริหารงานบุคคล
ของรร.ในสังกัดจ านวน 45 รร. 
ได้รับทราบการคิดค านวณ
อัตราก าลังครูเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
และคิดเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาเอกรายสาขาวิชา ได้อยา่ง
ถูกต้อง สามารถวางแผนความ
ต้องการครูเมื่อสูญเสียอัตรา 
ก าลังครูจากการเกษียณอายุ
ราชการ, เสียชีวิต ลาออก หรือ
แจ้งความต้องการครูทดแทน
ข้าราชการครูที่ได้รับการ
พิจารณาให้ยา้ยได้อย่างถูกต้อง 
และมีแผนความต้องการครู
ระยะ 20 ป ี
- เพื่อจัดสรร/เกลี่ย อัตราก าลัง
ครู, พนักงานราชการ, ครูอัตรา
จ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน ที่ได้รับ
งบประมาณจาก สพฐ. ให้
สถานศึกษาที่ขาดครูสาระ  
ตามความส าคัญ จ าเป็น 
 

เชิงปริมาณ 
- เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
งานอัตราก าลังของรร.ใน
สังกัดจ านวน 45 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ได้มี
ความเข้าใจการคิดค านวณ
อัตราก าลังครูตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. และคิดเกณฑ์ครู
ตามมาตรฐานวิชาเอก ,
และมีแผนความต้องการ
ครูระยะ 20 ปี 
 

- ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานอัตรา 
ก าลังโรงเรียนในสังกัด  
สพม.35 จ านวน 45 รร.
จัดท าข้อมูลสภาพอัตรา 
ก าลังครูความต้องการครู, 
คิดเกณฑ์อัตราก าลังครู
เกณฑ์ ก.ค.ศ. เกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอก และ
จัดท าแผนความตอ้งการ
ครูระยะ 20 ปี เพื่อ
ก าหนดความต้องการครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และทดแทนอัตราครูที่
สูญเสียจากการเกษยีณ 
อายุราชการ การลาออก 
การเสียชีวิต การย้าย  
ได้อย่างถูกต้อง 

15,900  15,900  15,900  15,900  15,900 79,500 กลุ่มบุคคล ย.3 ย.3,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

6.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าพ้นจาก
ราชการเนื่องจาก
เกษียณอาย ุ
 

- เพื่อให้ผู้เข้ารว่มประชุมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์
อันพึงมีพึงได้ เพื่อการวางแผน
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
แลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ 
- เพื่อกรอกข้อมูลในแบบค าขอ 
รับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จรายเดือน เงินกองทุน 
กบข. ด้วยตนเอง ผ่านระบบ  
e – filing และด าเนินการ
ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารส่ง
สนง.คลังเขต 5 จ.เชียงใหม่ 
ทันตามก าหนดเวลา 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ                    
ในปีงบประมาณนั้น 
 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัสิทธิประโยชน ์  
อันพึงมีพึงได้ 
- สามารถส่งแบบค าขอรับ
เงินฯ พร้อมเอกสาร ส่ง
สนง.คลังเขต5 จ.เชียงใหม่ 
ทันตามก าหนดเวลา และ
ได้รับอนุมัติบ านาญเพื่อให้
ได้บ านาญต่อเนื่อง 

33,000  33,000  33,000  33,000  33,000 165,000 กลุ่มการเงิน ย.3 ย.3 

7.โครงการอบรมหลักสูตร
การจัดซ้ือจัดจา้งและ 
การบริหารพัสด ุตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
การปฏิบัติงานผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
ของสถานศึกษา มีความรู้ความ
เขา้ใจสามารถด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ภายใต้กฎ ระเบยีบฯ 
แนวปฏบิัติ วธิีการที่ภาครัฐ
ก าหนด ได้อย่างถูกต้องครบ 
ทุกโรงเรียน 
- เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถบริหารการจัดซ้ือจัด
จ้าง ผูกพันสัญญา ตลอดจน
สามารถบริหารงบประมาณ  

เชิงปริมาณ 
- หัวหน้าเจา้หน้าที ่และ 
เจ้าหน้าที่ ของสถาน 
ศึกษาในสังกัดทุกโรง 
จ านวน 45 โรงเรียน   
รวม 90 คน 
 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้นจากเดิม 
- สถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณ
และเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 250,000 กลุ่มการเงิน ย.3,6 ย.3,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีสนองนโยบายภาครัฐ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นระยะ ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด 
ด าเนินงานการบริหารงานพัสด ุ
ได้อย่างถูกต้องตามแนวปฏบิัติ            
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

           

8.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏบิัติงาน 
ด้านการเงิน การบัญช ี
ในสถานศึกษา 
 

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ วธิีปฏบิัติ
ด้านการเงินการบัญชี สามารถ 
น าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธ ิ
ภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
พัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านการเงิน การ
บัญชีและสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทัศนคติ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

เชิงปริมาณ 
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษา
สังกัดสพม.35 จ านวน 45 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 
90 คน 
 
 

- ผู้ปฏบิัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษา
ในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน
ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
- ผู้ปฏิบัติงานการเงิน การ
บัญชีของสถานศึกษาใน
สังกัดปฏิบัติงานที่หน่วย 
งานได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ 
- ความพึงพอใจใน
โครงการระดับมากขึ้นไป 
 

55,800  55,800  55,800  55,800  55,800 279,000 ตสน. ย.3 ย.3,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

9.โครงการพัฒนาความรู้
ด้าน ICT ให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 35 
 

- เพื่อให้พัฒนาบุคลากรใน
สพม.35 ในด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม อุปกรณ์ด้าน ICT 
สมัยใหม่ 
 
 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในส านกังาน 
จ านวน 55 คน ได้รับการ
อบรม 
 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ 
มีทักษะและสามารถน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรและเกิดผลดีต่อ
งานราชการ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจใน
การอบรมในระดับมาก 
ขึ้นไป 

19,000  19,000  19,000  19,000  19,000 95,000 DLICT ย.3,6 ย.3,4 

10.โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการลูกเสือ 
 

- เพื่อให้บุคลากรทางการ
ลูกเสือในสังกัดได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านลูกเสือ 
ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ 
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
- เพื่อให้บุคลากรทางการ
ลูกเสือในสังกัดที่เข้าร่วมการ
อบรม น าผลการอบรมเพื่อ
ประกอบการขอรับคุณวุฒิ
ทางการลูกเสือที่สูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรทางการลูกเสือ
ในสังกัด สพม.35 จ านวน 
40 คน 
 

- ร้อยละของบุคลากร
ทางการลูกเสือในสังกัด
ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านลูกเสือ ผา่น
การฝึกอบรมผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C.) 
- ร้อยละของบุคลากร
ทางการลูกเสือในสังกัดที่
เข้าร่วมการอบรม น าผล
การอบรมเพื่อประกอบ 
การขอรับคุณวุฒิทางการ
ลูกเสือที่สูงขึ้น 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 250,000 กลุ่มส่งเสริม ย.3 ย.3 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนในสังกัด สพม.35 
- เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความรู้ ความสามารถ บูรณา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพือ่
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
ผลและรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ของโรงเรียนในสังกัดสพม.35 

- การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
การศึกษาผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของ
โรงเรียนในสังกัดสพม.35 
จ านวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน 
- รร.ในสังกัดสพม.35 
สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
การศึกษาผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)ตาม
มาตรฐานการจัดการ 
ศึกษาทางไกล (Distance 
Learning Standards) ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

- ร้อยละของครูและนร. 
ได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
- มีรูปแบบ/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโน 
โลยีสารสนเทศ DLIT ที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของครูและนร.
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT  ใน
ระดับมาก 

65,700  65,700  65,700  65,700  65,700  328,500 DLICT และ 
กลุ่มนิเทศ 

ย.3,4 ย.3,4 

2.โครงการส่งเสริมระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
วัยรุ่น 
- ประชุมการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เน้นความ
เข้าใจเร่ืองการให้ค าปรึกษา 

เชิงปริมาณ 
- ครูแนะแนวหรือครู
ผู้ปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
45 โรง โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน 90 คน 
- นักเรียนในสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 100 คน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
- ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งและม ี

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 250,000 กลุ่มส่งเสริม ย.3 ย.3 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
- การลงพื้นที่โรงเรียน 
เพื่อดูแลช่วยเหลอืและ
คุ้มครองนักเรียน 

และทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น 
- เพื่อส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหานกัเรียนที่มี
พฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน 

 ประสิทธิภาพ 
- นร.ได้รับการดูแลช่วย 
เหลือและสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
- ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งมีแนวทางในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อย่างเหมาะสม 

         

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

1.โครงการส่งเสริม
เยาวชนอนุรกัษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 

- เพื่อเป็นการกระตุ้น และ
เสริมสร้างจิตส านึกให้นักเรียน 
และครูในสังกัด มีส่วนร่วมใน
การจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และตระหนักใน
การลดการใช้พลังงาน 
- เพื่อเปิดโอกาสให้นร.และครู
ในสังกัดได้มีเวทีในการแสดง 
ออกถึงความคิดสร้างสรรค์และ 
ร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการอนุรักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจากโรงเรียนใน
สังกัดโรงเรียนละ 2 คน 
พร้อมครูโรงเรียนละ1 คน 
 

- นักเรียนและครูในสังกัด
เกิดส านึกในมีส่วนร่วมใน
การจัดการและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ตระหนักในการลดการใช้
พลังงาน 
 

งบ สพฐ.  งบ สพฐ.  งบ สพฐ.  งบ สพฐ.  งบ สพฐ.  งบ สพฐ. กลุ่มส่งเสริม ย.5 ย.5 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

1.โครงการประชุมสัมมนา
ประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

- เพื่อจัดประชุมสัมมนา ชีแ้จง 
ปรึกษา หารือและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในเร่ืองของข้อ
ราชการ และเร่ืองที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการศึกษาแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสพม.35 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลา 
กรทางการศึกษาในสังกัด 
สพม.35 จ านวน 70 คน   
- ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ที่ปฏิบัติงานใน สพม.35 
จ านวน 25 คน 

- ร้อยละของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพม.35 ทราบ
นโยบาย มแีนวทางการ
บริหารจัดการ และปฏิบัติ
ราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน 

30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  150,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

ย.6 ย.6 

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 
 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
- เพื่อใหก้ารด าเนินงานการ
ควบคุมภายในของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถาน 
ศึกษาในสังกัด มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 
- เพื่อป้องกันความเส่ียงและ
ลดการผิดพลาด ความเสียหาย 
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
เช่ือถือในการรายงานทาง
การเงินและรายงานอื่น ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรของ สพม.35
จ านวน 30 คน 
- บุคลากรของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบงานควบคุม
ภายใน จ านวน  45 คน 
- หัวหน้าฝา่ยของสถาน 
ศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน จ านวน      
45 คน 
 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ความ   
เข้าใจระบบการควบคุม
ภายในและสามารถจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายในได้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบคกก.ตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544  
ที่ปรับปรุงใหม่ จากการ
สอบถาม ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
รายงาน และติดตามการ
ประเมินผลเป็นรายโรง
และกลุ่มงาน 

27,000  27,000  27,000  27,000  27,000  135,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

ย.6 ย.6 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 

2562 2563 2564 2565 2566 รวม ยุทธฯ
ชาติ20ปี 

ยุทธฯแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

3.โครงการพัฒนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ ์

- เพื่อสร้างเครือข่ายประชา 
สัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านทักษะงานประชาสัมพันธ ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- เพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์และหลาก 
หลาย น าไปสู่การประชา 
สัมพันธ์ที่มีประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพม.35 จ านวน 
60 คน 

- จ านวนตอบแบบสอบ 
ถามความรู้ ความเข้าใจ 
และความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม 
- ปริมาณการรายงานขา่ว
บนเว็บไซต์ และกลุ่มไลน์ 
สังกัด สพม.35 

30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  150,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

ย.6 ย.6 

4.โครงการยกระดับ
คุณภาพการบริหารแผน
และงบประมาณ 
 

- เพื่อให้การบริหารและการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การ 
ศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ และประสิทธิผล สามารถ 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ 
ศึกษาให้บรรลุเปา้หมายของ
นโยบายและมาตรฐานการ 
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ที่มีส่วนรว่มใน
กิจกรรม 
- สารสนเทศทางการ
ศึกษา/รายงานผลการ
ด าเนินงาน/รายงานผล
การบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
- มีสารสนเทศทางการ 
ศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงาน/รายงานผล
การบริหารงบประจ าป ี
- ส านักงานเขตพื้นที่มี
แนวทางในการบริหาร
แผนและงบประมาณ 

35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 175,000 กลุ่มแผน ย.6 ย.6 

5.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยกระบวน 
การวิจยั 
 

- พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของ สพม.35                              
ด้วยกระบวนการวิจยั 
 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรใน สพม.35 
ทุกคน 

- ร้อยละของบุคลากรใน 
สพม.35 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาดว้ยกระบวน 
การวิจยั 
- ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการ
บริหารจัดการศึกษาของ 
สพม.35 

120,000  120,000  120,000  120,000  120,000 600,000 กลุ่มนิเทศ ย.3,6 ย.2,3,6 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ

1. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
3. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและเผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
ท างานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกัน

เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
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การบริหารองค์กร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารโดยใช้รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P การวางแผน D การปฏิบัติตามแผน  
 C การตรวจสอบ และ A การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร I – SMART 

ทีเ่น้นบูรณาการ ท างานอย่างเป็นระบบ ค้นพบคุณธรรม มุ่งน าผลส าเร็จ งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ    รอบรู้
เทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 
 

.................................................................................................................  
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ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก

มติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่า
คะแนน

เฉลี่ยจาก
มติ

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

 S : ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Sociocultural 
Factors)  

4 ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
และให้ความส าคัญต่อการศึกษา
จึงให้การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านต่างๆในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 

3 ความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมส่งผลให้การบริหาร
จัดการศึกษาต้องมีวิธีการ
จัดการที่หลากหลายสอดคล้อง
กับสภาพบริบทที่แตกต่างกัน 

 T : ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors) 

3 ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีส่งผลให้หน่วยงานน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

3 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการ
พัฒนาให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 E : ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors) 

2 หน่วยงานและองค์กรภายนอก
ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนได้รับ
งบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย 

2 โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
สนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เท่า
เทียมกันส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 P : ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
Legal Factors) 

5 นโยบายของรัฐส่งผลให้มีการ
พัฒนาการศึกษาในหลายๆด้าน
ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย 

5 นโยบายด้านการศึกษามีมาก
และเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 
 

3.25 
 

 



ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยจาก

มติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่า
คะแนน

เฉลี่ยจาก
มติ

สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

 S1 : ด้านโครงสร้าง
นโยบาย (Structure)  

5 มีโครงสร้างการบริหาร/คู่มือ
การปฏิบัติงาน/ค าสั่งมอบ 
หมายงานที่ชัดเจน 

3 นโยบายต้นสังกัดมีมากเกินไป
จนไม่สามารถก าหนดนโยบาย
เขตพ้ืนที่ได้ 

 S2 : ด้านผลผลิต
และการบริการ 
(Service) 

5 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของ
ประเทศทุกปี 

3 ความแตกต่างของบริบทและ
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ของแต่ละโรงเรียนส่งผลให้
ประสิทธิผลด้านผลผลิตมีความ
แตกต่างกัน 

 M1 : ด้านบุคลากร 
(Man) 

4 บุคลากรเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับ
ภาระงานที่มีมาก 

 M2 : ด้าน
ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Money) 

4 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ชัดเจน 

2 ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

 M3 : ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) 

3 มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ
และคุ้มค่า 

1 วัสดุอุปกรณ์บางชนิดเก่า ไม่
ทันสมัย ไม่สนับสนุนการพัฒนา
งาน ประสิทธิภาพลดลง  

 M4 : ด้านการ
บริหารจัดการ 
(Management) 

5 มีการบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

3 ไม่น าผลการด าเนินงานตามแผน
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย 4.33   2.50   
 

 



ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 
 ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน

 

 

 

 

 

โอกาส (+) อุปสรรค (-) โอกาส (+) อุปสรรค (-)

S : ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) 0.25 4 3 1.00 0.75 0.25

T : ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.15 3 3 0.45 0.45 0.00

E : ด้านเศรษฐกจิ (Economic Factors) 0.20 2 2 0.40 0.40 0.00

P : ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 0.40 5 5 2.00 2.00 0.00

3.85 3.60

(1)
รายการปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก

(2)
น้้าหนัก

(3)
คะแนนเฉลีย่

(4)
น้้าหนัก x คะแนนเฉลีย่ (5)

สรุปผล

สรุปปจัจยัภายนอก

ค่าเฉลีย่ปจัจยัภายนอก 0.13

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-)

S1 : ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure) 0.20 5 3 1.00 0.60 0.40

S2 : ด้านผลผลิตและการบริการ (Service) 0.13 5 3 0.65 0.39 0.26

M1 : ด้านบคุลากร (Man) 0.18 4 3 0.72 0.54 0.18

M2 : ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 0.14 4 2 0.56 0.28 0.28

M3 : ด้านวัสดุอปุกรณ์ (Material) 0.10 3 1 0.30 0.10 0.20

M4 : ด้านการบริหารจัดการ (Management) 0.25 5 3 1.25 0.75 0.50

4.48 2.66สรุปปจัจยัภายใน

ค่าเฉลีย่ปจัจยัภายใน 0.91

(6)
รายการปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายใน

(7)
น้้าหนัก

(8)
คะแนนเฉลีย่

(9)
น้้าหนัก x คะแนนเฉลีย่ (10)

สรุปผล
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