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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 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 รวมทั้ งก 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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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 มีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา          
เขต 35 จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ที่ 221 หมู่ 3 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 
โทรศัพท์ (053) 510441 เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดล าพูน 

 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 

 การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ มีจ านวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
1. อ าเภอเมืองล าปาง 7 
2. อ าเภอเกาะคา 2 
3. อ าเภอห้างฉัตร 3 
4. อ าเภอแม่ทะ 3 
5. อ าเภอเมืองปาน 4 
6. อ าเภอเสริมงาม 1 
7. อ าเภอแม่เมาะ 2 
8. อ าเภอแจ้ห่ม 1 
9. อ าเภอสบปราบ 1 
10. อ าเภองาว 2 
11. อ าเภอเถิน 2 
12. อ าเภอวังเหนือ 1 
13. อ าเภอแม่พริก 1 

รวมจ านวนโรงเรียนใน จ.ล าปาง 30 โรงเรียน 
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โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน 
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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 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
1. อ าเภอเมืองล าพูน 4 
2. อ าเภอแม่ทา 2 
3. อ าเภอบ้านธิ 1 
4. อ าเภอป่าซาง 3 
5. อ าเภอบ้านโฮ่ง 2 
6. อ าเภอทุ่งหัวช้าง 1 
7. อ าเภอลี้ 2 
8. อ าเภอเวียงหนองล่อง - 

รวมจ านวนโรงเรียนใน จ.ล าพูน 15 โรงเรียน 
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โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน 
 

 
 
 



6 

 โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                
และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 

สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ITEC) 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
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จังหวัดล าพูน 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 



7 

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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 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
 

จ านวนผู้บริหารและบุคลากรของสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2560 
 

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

ผอ.สพม.เขต 35 1      1 
รอง ผอ.สพม.เขต 35 4      4 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (ศึกษานิเทศก)์  7 1    8 
กลุ่มอ านวยการ (รวม ITEC)   5 1 1 5 12 
กลุ่มนโยบายและแผน   6    6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   8 1  3 12 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   4   1 5 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   6   2 8 
หน่วยตรวจสอบภายใน   2    2 

รวมทั้งสิ้น 5 7 32 2 1 11 58 
 
หมายเหตุ : นับรวมบุคลากรที่ประจ าอยู่ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จ.ล าพูน  
 
 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2560 
 

ต าแหน่ง จ.ล าพูน (คน) จ.ล าปาง (คน) รวม (คน) 

ผู้บริหารโรงเรียน 38 66 104 

ครูผู้สอน ตาม จ.18 733 1,212 1,945 

พนักงานราชการ 22 49 71 

ลูกจ้างประจ า 16 60 76 

อัตราจ้างชั่วคราว 40 77 117 

รวมทั้งสิ้น 849 1,464 2,313 
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จ านวนโรงเรียนสังกัดสพม.เขต 35 จ าแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ.ล าพูน 
(โรง) 

จ.ล าปาง 
(โรง) 

รวม  
(โรง) 

เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน) 9 19 28 

กลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 4 9 13 

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

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

รวมทั้งสิ้น 15 30 45 
 
 

จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนรายชั้น สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้น 
จ.ล าพูน จ.ล าปาง รวม สพม.35 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

ม.1 2,201 65 3,750 111 5,951 176 

ม.2 2,204 63 3,687 109 5,891 172 

ม.3 2,270 64 3,851 109 6,121 173 

รวม ม.ต้น 6,675 192 11,288 329 17,963 521 

ม.4 1,879 67 2,917 109 4,796 176 

ม.5 2,033 68 2,790 106 4,823 174 

ม.6 1,958 69 2,847 109 4,805 178 

รวม ม.ปลาย 5,870 204 8,554 324 14,424 528 

ปวช.1 8 1 61 3 69 4 

ปวช.2 11 1 58 2 69 3 

ปวช.3 8 1 44 4 52 5 

รวม ปวช. 27 3 163 9 190 12 

รวมทั้งสิ้น 12,572 399 20,005 662 32,577 1,061 
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จ านวนนักเรียนรายช้ัน สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2553 - 2560 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ม.1 8,001 6,765 6,032 6,160 5,972 6,056 5,896 5,951 
ม.2 8,627 7,970 6,759 6,079 6,224 5,978 6,081 5,891 
ม.3 8,513 8,497 7,910 6,821 6,090 6,204 6,101 6,121 

รวม ม.ต้น 25,141 23,232 20,701 19,060 18,286 18,238 18,078 17,963 
ม.4 6,654 6,873 7,040 6,891 5,727 5,067 5,029 4,796 
ม.5 6,097 6,278 6,508 6,807 6,596 5,415 4,836 4,823 
ม.6 6,075 5,923 6,088 6,379 6,661 6,339 5,375 4,805 

รวม ม.ปลาย 18,826 19,074 19,636 20,077 18,984 16,821 15,240 14,424 
ปวช.1 135 58 70 136 102 59 71 69 
ปวช.2 180 123 64 66 121 96 55 69 
ปวช.3 184 175 118 64 63 117 90 52 

รวม ปวช. 499 356 252 266 286 272 216 190 
รวมทั้งสิ้น 44,466 42,662 40,589 39,403 37,556 35,331 33,534 32,577 

 

 
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2559  
 

 

O-NET

ป ี2559 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์

ประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99

สพฐ. 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12

ล ำพนู 50.42 52.17 33.89 34.01 37.33

ล ำปำง 50.40 53.74 33.92 34.63 38.30

สพม.35 50.41 53.18 33.91 34.41 37.95

ประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62

สพฐ. 53.09 36.17 27.35 24.90 31.77

ล ำพนู 54.04 36.63 26.46 25.36 33.11

ล ำปำง 57.15 38.63 29.78 28.97 34.61

สพม.35 55.88 37.81 28.42 27.50 33.99

ระดบั
กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้

ม.3

ม.6
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2558 - 2559  

 

 

 
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสพม.เขต 35 ปีการศึกษา 2558 - 2559  

 

 

 

   

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  

ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35

ภาษาไทย 45.21 45.38 45.27 42.89 42.64 50.40 50.42 50.41 46.81 46.36 5.19 5.04 5.14 3.92 3.72

สงัคมศึกษา 50.13 49.20 49.78 46.42 46.24 53.74 52.17 53.18 49.34 49.00 3.61 2.97 3.40 2.92 2.76

ภาษาองักฤษ 33.16 31.75 32.75 30.16 30.62 33.92 33.89 33.91 31.39 31.80 0.76 2.14 1.16 1.23 1.18

คณิตศาสตร์ 36.69 35.75 36.33 32.42 32.40 34.63 34.01 34.41 29.53 29.31 (-2.06) (-1.74) (-1.92) (-2.89) (-3.09) 

วิทยาศาสตร์ 41.60 41.57 41.58 37.88 37.63 38.30 37.33 37.95 35.12 34.99 (-3.30) (-4.24) (-3.63) (-2.76) (-2.64) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลกั 41.36 40.73 41.14 37.95 37.91 42.20 41.56 41.97 38.44 38.29 0.84 0.83 0.83 0.48 0.39

   เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558 และ 2559

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  (จังหวัดล าปาง-ล าพูน)

สังกดั ประเทศ
จังหวัด

O-NET 58 O-NET 59 ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังกดั ประเทศ

จังหวัด
สังกดั ประเทศ

จังหวัด

ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35

ภาษาไทย 52.73 51.59 52.27 49.95 49.36 57.15 54.04 55.88 53.09 52.29 4.42 2.45 3.61 3.14 2.93

สงัคมศึกษาฯ 41.08 41.16 41.08 40.00 39.70 38.63 36.63 37.81 36.17 35.89 (-2.45) (-4.53) (-3.27) (-3.83) (-3.81) 

ภาษาองักฤษ 26.52 24.90 25.87 24.68 24.98 29.78 26.46 28.42 27.35 27.76 3.26 1.56 2.55 2.67 2.78

คณิตศาสตร์ 29.92 28.26 29.26 26.65 26.59 28.97 25.36 27.50 24.90 24.88 (-0.95) (-2.90) (-1.76) (-1.75) (-1.71) 

วิทยาศาสตร์ 35.27 35.12 35.21 33.55 33.40 34.61 33.11 33.99 31.77 31.62 (-0.66) (-2.01) (-1.22) (-1.78) (-1.78) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลกั 37.10 36.21 36.74 34.97 34.81 37.83 35.12 36.72 34.66 34.49 0.72 (-1.09) (-0.02) (-0.31) (-0.32) 

วิชา
สังกดั

จังหวัด
สังกดั ประเทศ สังกดั ประเทศ

จังหวัด

เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 และ 2559

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  (จังหวัดล าปาง-ล าพูน)

O-NET 58 O-NET 59 ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

จังหวัด
ประเทศ
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้  

 

 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ          

ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน 
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(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย                   
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง   

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 

รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
 

 
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 ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
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 
และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา (Aspirations)  
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 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)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน 
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
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 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/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทจุริตคอรร์ัปชั่นเพ่ิมขึ้น 
5) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/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 การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 ตัวชี้วัด 

 

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

แนวทางการพัฒนา 

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

 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าหมาย 
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคญัจ าเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 ตัวชี้วัด 

 

1) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรมอยา่งครบถ้วน 
2) สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเ้รียนสามญัศึกษา 
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 าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมลูความต้องการก 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 

  
 
  



20 

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

กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
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 ้
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 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 ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จุดเน้นด้านความม่ันคง 
     แนวทางหลัก 
     1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     1.2 การบริหารจัดการ 
     1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
     1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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(2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางหลัก 
     2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขา

ที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

(3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     แนวทางหลัก 
     3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
     3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
     แนวทางหลัก 
     4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางหลัก 
     5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก 
     6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา 
     6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา 
     6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

  

 
นโยบาย 

1. การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพฒันาครูครบวงจร 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
1) ครูสามารถพัฒนาตนเองตรงตามความต้องการ 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

2. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

2) นักเรียนมีทักษะและสามารถสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษ 
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3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
2) พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
3) เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานท า 
4) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร 
5) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 

 ตัวชี้วัด (KPI) ของโรงเรียนประชารัฐ 
 

 
5. โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

1) จ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิม่ขึ้น 
2) จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
3) จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรยีนที่ได้รับการปลูกฝังคณุธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจรติ ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  

6. STEM Education 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2,225 โรง ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2) สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2,225 โรง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพิ่มสูงขึ้น 

7. การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
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8. โครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - 

9. การพัฒนาโรงเรยีน ICU 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โรงเรียนทีม่ีสภาพวิกฤติทางการศกึษา (ICU) ไดร้ับการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชน 
จนสามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10. โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - 

11. การบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ไดร้ับการพัฒนาให้เป็นโรงเรยีนที่ไดม้าตรฐานในพื้นที่ สามารถรองรับนักเรียนในโรงเรียน

ใกล้เคียงมาเรียนรวม 
12. การบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด 

 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 
1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกจิกรรมให้ความรู้ 3Rs ที่ถูกต้อง น าปฏิบัติที่บ้านและชุมชน 
2) ทุกโรงเรียนมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
3) ทุกโรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมสี่วนร่วมและสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
4) ทุกโรงเรียนมีการลดขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์เฉลีย่ 1 ก.ก.ต่อคนต่อวัน  

13. การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 จ านวนนักเรียนท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทางลดลงร้อยละ 30 

14. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - 

15. ห้องเรียนอาชีพ  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - 

16. ห้องเรียนดนตร ี 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”  
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นใน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ผ่าน
หลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร และค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศกึษาตามบริบทของพื้นที่ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัต ิ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสตูรระดับปฐมวัย
และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้อง
กับหลักสตูร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซยีน 
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเตม็ตาม
ศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัและ
ประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดบัท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเขา้สู่การเรยีนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได ้
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรัก 
การอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้
เกิดทักษะการคดิวิเคราะห์ คดิแกป้ัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มผีลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้าน
ค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ านวน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ข้ึนไปในแต่ละกลุม่สาระมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีท่ี          
ผ่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรคจ์ากการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้สื่อ
การเรยีนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู ้

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาตติาม
โครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น 
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจยัในช้ันเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัย
ในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมนิผล 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
ทีท่ันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนด
แผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผน
อัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบ
การประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดร้ับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรยีนไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.2 สรา้งความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน 
และการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม          
ศักภาพในระบบคุม้ครองนักเรยีน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม           
ศักภาพในการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฏร์ 
เช่น เด็กไรส้ัญชาติ เด็กพลดัถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มี 
เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาที่เหมาะ เตม็ตามศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา        
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาอยา่งทั่วถึง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จรยิธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย       
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1  
เครือข่ายขึ้นไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ           
การก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับไดร้ับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการศึกษา 

1.4 สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บา้น) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรยีนห้องเรยีนกีฬา,โรงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศกึษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล  
ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงาน
เชิงประจักษ ์

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบรหิาร 
แบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบรหิาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวดัและส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบรูณาการ
จัดการศึกษา 

2.3 สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียนฯลฯ 

9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 
1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ยพลังประชารัฐอยา่ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้ง       
ความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วย 
พลังประชารัฐ 
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3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรูค้วามเข้าใจ สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผูป้กครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดแูล ตลอดจนการมี         
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

 
 
แนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดล าปาง  
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

วิสัยทัศน์ 

การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะ
ชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0    
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่

เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมาย
ชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 4.0    

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล 
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ค่านิยม 

 “S-STAR” 
S : System  =         ท างานเป็นระบบ 
S : Service Mind =         มีจิตบริการ 
T : Teamwork  =         ท างานเป็นทีม 
A : Accountability =         มีความรับผิดชอบ 
R : Real Moral  =        มีคุณธรรม 

กลยุทธ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  
6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน              
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”  
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นใน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ผ่าน
หลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 
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2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร และค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร 

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพื้นทีสู่งในถิ่นทุรกันดารมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้อง
กับหลักสตูร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซยีน 
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  ให้มีคณุภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัและ
ประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง 
และใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน           
การเขียน และใช้ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยอยา่ง
สร้างสรรคต์ามช่วงวัย 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรัก 
การอ่าน 

2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้
เกิดทักษะการคดิวิเคราะห์ คดิแกป้ัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

8. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปในแต่ละกลุ่ม
สาระมีจ านวนเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
9. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรคจ์ากการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) 

2.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 

2.6 สนับสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้สื่อ
การเรยีนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู ้

2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม 

14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาตติาม
โครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น 
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูต้าม
แนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 19. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
20. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจยัในช้ันเรียน 

21. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัย
ในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมนิผล 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
ทีท่ันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
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2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนด
แผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มี
แผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดร้ับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรยีนไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.2 สรา้งความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน 
และการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม          
ศักภาพในระบบคุม้ครองนักเรยีน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม           
ศักภาพในการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฏร์ 
เช่น เด็กไรส้ัญชาติ เด็กพลดัถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มี 
เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เตม็ตามศักยภาพ 
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา        
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาอยา่งทั่วถึง 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35         
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มคีุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคดิ         
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคณุธรรม 
จริยธรรมและน้อมน าแนวคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสตูรกระบวนการ
เรียนรู้ การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1  
เครือข่ายขึ้นไป 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1  เครือข่ายขึ้นไป 
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 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ           
การก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ      
มีการก ากับตดิตามตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมคีุณภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได ้

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ได้รบั
การพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการศกึษา 

1.4 สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บา้น) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรยีนห้องเรยีนกีฬา,โรงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ 

7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแตล่ะประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง 

8. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล  
ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 มีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ ์
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิง
ประจักษ ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
(Area-base Management) 

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบรหิารจดัการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวดัและส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 

12. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มี
การบูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียนฯลฯ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ยพลังประชารัฐอยา่ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรูค้วามเข้าใจ สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

15. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรูค้วามเข้าใจ สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

17. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มี
การประสานข้อมลูกับสถาบัน หรอืหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรยีนเขา้ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือใช้ในการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 8,000,000 

   - งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)                                             (5,000,000)  

   - งบตามภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        (3,000,000)  

งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 500,000 

  

รวม 8,500,000 
 

หมายเหตุ :  

1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ฯ 
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งที่ 1 แล้ว จ านวน 3,000,000 บาท และคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000,000 บาท  

2) งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 
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งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,903,500 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าท่ีพัก/ค่าพาหนะ 900,000 

 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                                                           (500,000 บาท) 

 

 
1.2 ค่าเช่าที่พัก                                                                     (200,000 บาท)  

 
1.3 ค่าพาหนะ                                                                      (200,000 บาท)  

2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 100,000 

3 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 240 

4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ส านักงาน/ศกม.ล าพูน) 50,000 

5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์บ ารุงรักษา 50,000 

6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บ ารุงรักษา (ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถา่ยน้ ามันเครื่อง หล่อลื่น ฯลฯ) 350,000 

7 ค่าจ้างบุคลากรในส านักงาน จ านวน 10 อัตรา 883,260 

 7.1 ค่าจ้างพนักงานการเงินและบญัชี จ านวน 1 อัตรา                         (117,936 บาท)  

 
7.2 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 อัตรา                          (122,472 บาท) 

 

 
7.3 ค่าจ้างพนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา                                    (122,472 บาท) 

 
 7.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถ จ านวน 3 อัตรา                                      (244,944 บาท)  

      - จัดสรรให้สพม.เขต 35 จ านวน 1 อัตรา (122,472 บาท)  

      - จัดสรรให้โรงเรียนเวียงตาลพิทยา จ านวน 1 อัตรา (113,400 บาท)  

      - จัดสรรเพิ่มเติมค่าจ้างให้อัตราจ้างจากงบสพฐ. จ านวน 1 อัตรา (9,072 บาท)  

 7.5 ค่าจ้างคนสวน จ านวน 1 อัตรา                                                      (117,936 บาท)  

 7.6 จัดสรรเพิ่มเติมค่าจ้างให้พนักงานพิมพ์ดีดท่ีจ้างจากงบสพฐ. จ านวน 2 อัตรา   (22,680 บาท)  

 7.7 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา                    (134,820 บาท)  

8 วัสดุ (ส านักงาน/คอมพิวเตอร์) 350,000 

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ) 220,000 

 
ค่าสาธารณูปโภค 831,000 

1 ค่าไฟฟ้า  400,000 

2 ค่าน้ าประปา   45,000 

3 ค่าโทรศัพท์   80,000 

4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข   56,000 

5 ค่าเช่าพ้ืนท่ีระบบ e-monney+คา่เช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนม+ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 250,000 

 
งบกลาง 1,265,500 

 
รวม 5,000,000 
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งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

กลยุทธ์ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 200,000 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 2,100,000 

 ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 223,000 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 100,000 

 อย่างมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  - 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 877,000 

 จัดการศึกษา  

 รวม 3,500,000 
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 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 
2561 

    100,000  100,000     ส่งเสริม 

2. โครงการจัดกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา 

    100,000  100,000     ส่งเสริม 

รวม 200,000 200,000    

 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปี 2561 
 

หมายเหตุ : ใช้งบ สพม.35 จ านวน 300,000 บาท 
และงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จ านวน 
500,000 บาท 

   800,000     800,000     ส่งเสริม 

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม
การเรยีนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรยีน 

   300,000  300,000     นิเทศ 

3. โครงการยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 

1,000,000 130,000 70,000    800,000 นิเทศ 

รวม 2,100,000 1,230,000 70,000 800,000  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการสร้าง
ความส าเร็จในการท างานสู่วัยเกษยีณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

  93,000  93,000     อ านวยการ 

2. โครงการอบรมหลักสูตร“พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด” 

80,000    80,000   การเงิน 

3. โครงการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดมิาลาประจ าป ี

   30,000     30,000    บุคคล 

4. โครงการจัดท าข้อมลูสภาพอัตราก าลังครู  
ปีการศึกษา 2561 

   20,000  20,000   บุคคล 

รวม 223,000 223,000    
 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2561 

    100,000      100,000     ส่งเสริม 

รวม 100,000 100,000    
 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการแข่งขันการท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดเุหลือใช้
เพื่อส่งเสริมนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ : ใช้งบ สพฐ. 

-      ส่งเสริม 

รวม -     
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยที่รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

(กลุม่) สพม.35 
สหวิทยา

เขต 
 ศูนย์พัฒนา     
กลุ่มสาระ 

1. โครงการการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  
สพม.เขต 35 

     40,000    40,000     อ านวยการ 

2. โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
สพม.เขต 35 

23,000  23,000     อ านวยการ 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ 
ควบคุมภายใน 

20,000  20,000     อ านวยการ 

4. โครงการประชุมสมัมนาประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษา 

30,000 30,000   อ านวยการ 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) 

   41,280 41,280     ITEC 

6. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

   8,720  8,720   ITEC 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   49,000    49,000     แผน 

8. โครงการประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ของสพม.เขต 35 

20,000  20,000     แผน 

9. โครงการการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

    30,000 
 

    30,000     แผน 

10. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

45,000 45,000   ส่งเสริม 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีในสถานศึกษา 

70,000 70,000   ตสน. 

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษา 

500,000 500,000   ทุกกลุ่ม 

รวม 877,000 877,000    
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลากร 
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง
และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มงานต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและท างานร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่

ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ

ปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

อย่างเคร่งครัด 
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