แ
ผ
น
ป
ฏ
บ
ิ
ต
ั
ก
ิ
า
ร

ป
ร
ะ
จ
ำ
ป
ง

บ
ป
ร
ะ
ม
า
ณพ
.
ศ
.
2
5
6
2

ส
ำ
น
ก
ั
ง
า
น
เ
ข
ต
พ
น
้
ื
ท
ก
่
ี
า
ร
ศ
ก
ึ
ษ
า
ม
ธ
ั
ย
ม
ศ
ก
ึ
ษ
าเ
ข
ต3
5
T
h
eS
e
c
o
n
d
a
r
yE
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
S
e
r
v
i
c
eA
r
e
aO
f
ﬁ
c
e3
5

คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ให้ บรรลุ เป้า หมาย โดยได้ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดลาปาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
-

บทนา
ความเป็นมาและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สภาพทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สหวิทยาเขต
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสพฐ. และกลยุทธ์สพม.35
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดลาปางและลาพูน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองลาปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่
ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตนั้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ ส อดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสถานศึกษา และหน่ว ยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด การศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบล
ต้นธงชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 350789 และ (054) 350790
โทรสาร (054) 350791 Website : www.secondary35.go.th มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 45 โรงเรียน ตั้งอยู่
ในจังหวัดลาปาง 30 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดลาพูน 15 โรงเรียน

จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือรองจากจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง
7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา
จังหวัดตาก
จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดลาพูน

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อาเภอ มีจานวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
1. อาเภอเมืองลาปาง
2. อาเภอเกาะคา
3. อาเภอห้างฉัตร
4. อาเภอแม่ทะ
5. อาเภอเมืองปาน
6. อาเภอเสริมงาม
7. อาเภอแม่เมาะ
8. อาเภอแจ้ห่ม
9. อาเภอสบปราบ
10. อาเภองาว
11. อาเภอเถิน
12. อาเภอวังเหนือ
13. อาเภอแม่พริก
รวมจานวนโรงเรียนใน จ.ลาปาง

จานวนโรงเรียน
7
2
3
3
4
1
2
1
1
2
2
1
1
30 โรงเรียน
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โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดลาปาง 30 โรงเรียน
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จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน
เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุ ดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดตาก
จังหวัดลาปาง
จังหวัดเชียงใหม่

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ มีจานวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
1. อาเภอเมืองลาพูน
2. อาเภอแม่ทา
3. อาเภอบ้านธิ
4. อาเภอป่าซาง
5. อาเภอบ้านโฮ่ง
6. อาเภอทุ่งหัวช้าง
7. อาเภอลี้
8. อาเภอเวียงหนองล่อง
รวมจานวนโรงเรียนใน จ.ลาพูน

จานวนโรงเรียน
4
2
1
3
2
1
2
15 โรงเรียน
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โรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดลาพูน 15 โรงเรียน

6

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ

สหวิทยาเขต

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน
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สหวิทยาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง
จานวน 4 สหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน
จานวน 3 สหวิทยาเขต

ได้แก่
1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย

ได้แก่
1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โรงเรียนสบจางวิทยา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
โรงเรียนประชาราชวิทยา

2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โรงเรียนลาปางกัลยาณี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่สันวิทยา

3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
2) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
3) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาคม
4) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7) โรงเรียนสบปราบพิทยา
8) โรงเรียนเถินวิทยา
9) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา

4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

1)
2)
3)
4)
5)

โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

โรงเรียนป่าซาง
โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
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ศูนย์พัฒนากลุม่ สาระการเรียนรู้
ที่

ศูนย์พัฒนากลุม่ สาระการเรียนรู้

1
2
3

ศูนย์ภาษาไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์คณิตศาสตร์
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
(ERIC/ภาษาที่ 2)
ศูนย์สังคมศึกษา
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์ศิลปะ
(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์)
ศูนย์การงานอาชีพ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จังหวัดลาปาง

จังหวัดลาพูน

ลาปางกัลยาณี
บุญวาทย์วิทยาลัย
ห้างฉัตรวิทยา
ลาปางกัลยาณี

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ป่าซาง
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

แม่เมาะวิทยา

เวียงเจดีย์วิทยา

บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

ประชารัฐธรรมคุณ

บ้านแป้นพิทยาคม

(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)

ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)
ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด)
ศูนย์แนะแนว
ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล
และการวิจัยต่างๆ
ศูนย์ STEM
ศูนย์อาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

บุญวาทย์วิทยาลัย
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ เวียงเจดีย์วิทยา
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี

จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

บุญวาทย์วิทยาลัย
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
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ข้อมูลด้านการศึกษา
จานวนผู้บริหารและบุคลากรของสพม.35
ตาแหน่ง/กลุ่ม

ผู้บริหาร บุคลากร บุคลากร พนักงาน
38 ค(1) 38 ค(2) ราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

2

ผอ.สพม.35
รอง ผอ.สพม.35
กลุ่มอานวยการ

5*
6
3
6
7
1
2

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1
1

12

38

6

1
1

6
2

2

2
12
6
3
8
9
2
2
13
7
2

2
1
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หน่วยตรวจสอบภายใน

รวมทั้งสิ้น

1

2

1
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หมายเหตุ : * นับรวมบุคลากร 38 ค(2) ช่วยราชการจาก สพฐ. จานวน 1 คน

จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2561
ตาแหน่ง

ลาพูน (คน)

ลาปาง (คน)

รวม (คน)

ผู้บริหารโรงเรียน

38

66

104

ครูผู้สอน ตาม จ.18

708

1,180

1,888

พนักงานราชการ

19

52

71

ลูกจ้างประจา

14

57

71

อัตราจ้างชั่วคราว

40

69

109

819

1,424

2,243

รวมทั้งสิ้น

รวม
(คน)

66

10

จานวนและขนาดโรงเรียน สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2561
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
(นักเรียน น้อยกว่า 500 คน)
กลาง
(นักเรียน 500 - 1,499 คน)
ใหญ่
(นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)
ใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น

ลาพูน (โรง) ลาปาง (โรง)
10
19
2
9
1
2
2
15
30

รวม (โรง)
29
11
1
4
45

จานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียนรายชั้น สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2561
ลาพูน

ลาปาง

รวม สพม.35

ชั้น

จานวน
นักเรียน

จานวน
ห้องเรียน

จานวน
นักเรียน

จานวน
ห้องเรียน

จานวน
นักเรียน

จานวน
ห้องเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
รวมทั้งสิ้น

2,279
2,235
2,238
6,752
1,966
1,821
2,036
5,823
10
7
17
12,592

69
65
64
198
68
67
70
205
1
1
2
405

3,569
3,731
3,698
10,998
2,967
2,823
2,749
8,539
24
52
54
130
19,667

109
111
109
329
110
109
105
324
1
3
2
6
659

5,848
5,966
5,936
17,750
4,933
4,644
4,785
14,362
24
62
61
147
32,259

178
176
173
527
178
176
175
529
1
4
3
8
1,064
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จานวนนักเรียนรายชั้น สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2554 - 2561
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน (คน)
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

6,765 6,032 6,160 5,972 6,056 5,896 5,951 5,848
7,970 6,759 6,079 6,224 5,978 6,081 5,891 5,966
8,497 7,910 6,821 6,090 6,204 6,101 6,121 5,936
23,232 20,701 19,060 18,286 18,238 18,078 17,963 17,750
6,873 7,040 6,891 5,727 5,067 5,029 4,796 4,933
6,278 6,508 6,807 6,596 5,415 4,836 4,823 4,644
5,923 6,088 6,379 6,661 6,339 5,375 4,805 4,785
19,074 19,636 20,077 18,984 16,821 15,240 14,424 14,362
58
70
136
102
59
71
69
24
123
64
66
121
96
55
69
62
175
118
64
63
117
90
52
61
356
252
266
286
272
216
190
147
42,662 40,589 39,403 37,556 35,331 33,534 32,577 32,259

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
5 กลุ่มสาระฯหลัก

O-NET 59

O-NET 60

ลาปาง

ลาพูน

สพม.35

สังกัด

ประเทศ ลาปาง

ลาพูน

50.40
53.74
33.92
34.63
38.30
42.20

50.42
52.17
33.89
34.01
37.33
41.56

50.41
53.18
33.91
34.41
37.95
41.97

46.81
49.34
31.39
29.53
35.12
38.44

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

51.70

51.30
31.23
29.62
34.29
36.61

สังกัด

ประเทศ

52.46 48.77
ไม่มีการสอบ
31.10 32.07 30.14
29.65 31.19 26.55
34.48 34.98 32.47
36.73 37.68 34.48

48.29

สพม.35

30.45
26.30
32.28
34.33
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ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสพม.35 ปีการศึกษา 2559 - 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
5 กลุ่มสาระฯหลัก

O-NET 59

O-NET 60

ลาปาง

ลาพูน

สพม.35

สังกัด

ประเทศ ลาปาง

ลาพูน

สพม.35

สังกัด

ประเทศ

57.15
38.63
29.78
28.97
34.61
37.83

54.04
36.63
26.46
25.36
33.11
35.12

55.88
37.81
28.42
27.50
33.99
36.72

53.09
36.17
27.35
24.90
31.77
34.66

52.29
35.89
27.76
24.88
31.62
34.49

50.35
35.29
27.26
25.29
31.01
33.84

52.74
36.53
29.62
27.17
32.19
35.65

50.07
34.96
27.91
24.64
29.48
33.41

49.25
34.70
28.31
24.53
29.37
33.23

54.34
37.36
31.20
28.43
32.98
36.86

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัดสพม.35
ที่

จังหวัด

1
2

ลาพูน
ลาปาง
รวม
ร้อยละ

ผลการประเมิน (จานวนโรงเรียน)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรประเมิน
1
14
3
26
1
4
40
1
8.89
88.89
2.22
-

สรุปผล
รับรอง
ไม่รับรอง
15
0
27
3
42
3
93.33
6.67

การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม.35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
ที่
1
2
3
4
5

รายการ/
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณทีไ่ ด้รบั

ผลการเบิกจ่าย

17,819,880.00
54,383,625.00
57,689,061.50
218,822,224.00
337,320.00
349,052,110.50

17,819,873.12
52,462,962.21
56,932,778.53
218,757,911.00
335,119.00
346,308,643.86

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
96.47
98.69
99.97
99.35
99.21

คงเหลือ
6.88
1,920,662.79
756,282.97
64,313.00
2,201.00
2,743,466.64

คิดเป็น
ร้อยละ
0.00
3.53
1.31
0.03
0.65
0.79
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติโดยใช้
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานให้มีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ
ระยะเวลาจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระชั้นชิดกับสิ้นปีงบประมาณ
จานวนงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ ด้านกระบวนการ การรายงานผลยังไม่ตรงตามจุดประสงค์
ตัวชี้วัด รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอบรมศึกษาดูงานในลักษณะดึงครูออกจาก
ห้องเรีย น ด้านกลยุทธ์ โครงการเกิดจากความต้องการมากกว่าเกิดจากสภาพปัญหา ด้านบุคลากร ขาดครู
บุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ถนัดด้าน ICT
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไอซีทีเพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลประเมินตามตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
4.75
4

ดีเยี่ยม
ดีมาก

3.5

ดีมาก

3

ดี

3.81

ดีมาก

ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่ อนนโยบายตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ในระหว่างรอผลการประเมิน
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
มาตรฐาน
คะแนนที่ได้รับ ระดับคุณภาพ
30.00
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (30%)
28.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ (30%)
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงาน
31.00
ดีมาก
เขตพื้นที่การศึกษา (40%)
89.50
ดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ
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ส่วนการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระหว่างรอผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีรายละเอียด ดังนี้
ผลคะแนน ITA สพม.35 (คะแนนเฉลี่ยภาพรวม)
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

71.21

77.92

79.10

89.67

ไม่จัดอันดับ

ไม่จัดอันดับ

อันดับที่ 187

อันดับที่ 40

โดยประเมินจาก 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ผลคะแนน ITA สพม.35 (คะแนนรายดัชนี)
ดัชนีที่ 1

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561
19.33 19.34 20.80 15.00 17.00 16.41 18.88 20.15 21.30 12.08 11.29 15.19 12.64 11.32 15.97
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั งคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 5 ประเด็น
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ตัวชี้วัด
1. ความสุขของประชากรไทย
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5 ประเด็น
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ตัวชี้วัด
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4 ประเด็น
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง

17

ตัวชี้วัด
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุม่ ประชากร
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ตัวชี้วัด
1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 8 ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อประชาชน โดยเสมอภาค
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไก
การขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามประเมิ น ผลที่ ชั ด เจนเพื่ อ ก ากั บ ให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ า งมี ทิ ศ ทางและเกิ ด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น
6. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน
เป้าหมายรวมการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กาหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยคานึงถึงการดาเนินการต่อยอด
ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็ น พลเมืองตื่น รู้ มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
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2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกกาหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
และกลไกสนับสนุนให้การดาเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้น ฐานของการมีสถาบั นทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เปูาหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบตั ิตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปญ
ั ญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ การอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วง
วัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสูต่ ลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ
สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
การยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ นักเรียน/นักศึกษาทีค่ รอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชัน้ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น
และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมภิ าคลดลง
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แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุม่ เปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตาสุ
่ ดให้สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพของรัฐ
และมีอาชีพ
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรอง
และการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มคี ุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย
(1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมกี ารกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ
โรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผสู้ อน

(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ
สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนใน
ชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก และ
สร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
การฟื้ น ฟูพื้ น ฐานด้า นความมั่ น คงที่เป็ นปัจ จัยส าคัญต่ อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั งคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมี
ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัด 2.3 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
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เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคูไ่ ปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ
เพื่อปกปักรักษาและปูองกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยม
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
ภายใต้สิทธิและหน้าทีต่ ามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมัน่ คงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้าง
ความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรูเ้ ท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น
มาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
แนวทางการพัฒนา
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา
STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์
(Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทัง้ เร่งผลิตกาลังคนและครูวิทยาศาสตร์ทมี่ ีคุณภาพ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางพัฒนาของประชาคมโลก
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17
เปูาหมาย (Goals) คือ

เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เปูาหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
เปูาหมายที่ 6 รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เปูาหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 13 ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
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เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 ได้
บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและกาหนดเปูาหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่ างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีเปูาหมายดังนี้
1. ด้านการเมือง
1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่ วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด
2) ให้การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้
สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง และ
การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3) มีกลไกที่กาหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
4) มีกลไกที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติห น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5) มี ก ลไกแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งโดยสั น ติ วิ ธี ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้สามารถบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
3) จัดระบบบริหารและบริ การประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

25

4) จั ด ระบบบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐานกลาง เพื่ อ สรรหา และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ก าลั ง คนที่ มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
5) สร้ างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล
3. ด้านกฎหมาย
1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
2) กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม
4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย
5) ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
1) การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี
ได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการดาเนินงาน แต่ละขั้นตอน
2) มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมี
หลักประกันคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้า และนา
มาตรการอื่นมาใช้แทนการควบคุมตัว จาคุก กักขัง
4) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
และมีความเป็นธรรม โดยมีการกาหนดโทษอาญาที่เหมาะสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทาผิด
มีการกระทาผิดซ้าลดลง พัฒนาระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจาเลย ตลอดจนมีการดาเนินมาตรการเพิ่ มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน
5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ สร้า งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน และชั้นฟูองคดี
6) ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ที่มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีทักษะในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งจัดให้มีแพทย์นิติเวชที่
เพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ
7) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และขจัดวัฒนธรรมองค์กร
ที่เป็นอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรม โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร
8) กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดตั้ง
ศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์เพื่ออานวยความยุติธรรมในคดีพาณิชย์ที่เป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐาน
เที ย บเท่ า นานาอารยประเทศ พั ฒ นาสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการของประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
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อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การบริการ
ประชาชน และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
5. ด้านเศรษฐกิจ
1) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity)
2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
3) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive)
4) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (more sustainable)
5) สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution)
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ และผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา ที่ใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ
7. ด้านสาธารณสุข
1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนองความจาเป็น และระบบหลักประกันสุขภาพ
ความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม
2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี
3) ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การดาเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ โดยมีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา
ในแต่ละพื้นที่ ระบบบริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้ การ
ติดตามกากับที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
4) ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชน
ไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมีคุณภาพ
ทั้งการรับบริการและการรับภาระค่าใช้จ่าย
8. ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่ อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย
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2) สื่อเป็น โรงเรีย นของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลู กฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9. ด้านสังคม
1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้
5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
10. ด้านพลังงาน
1) ระยะสั้น มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ
2) ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้
อย่างมีนยั สาคัญ
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อ
พบเห็นการกระทาความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
2) มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
และการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
3) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ
4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล
ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทา
และบูรณาการฐานข้อมูลคดี ทุจ ริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนาทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
6) มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปู องกันและปราบปรามการทุจ ริตประพฤติมิชอบใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาไปสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ได้กาหนดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
ความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็นเกณฑ์สาคัญ โดยกาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ เป็น
ลาดับสาคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะทาให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประชาคมโลก
กรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะทาให้
ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่
1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ
2. การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
3. การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

29

4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดาเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
6. เพื่อให้ การจั ดการฐานทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม พลั งงาน และอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงครามและ
สามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ
9. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
โดยนโยบายความมั่นคงที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
หน่วยรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยร่วม
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
/
ทุกส่วนราชการ
1.3 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรม
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
ทุกส่วนราชการ
2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความ
/
รักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็น สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ทุกส่วนราชการ
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วน
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสขุ
ทุกส่วนราชการ
นโยบาย

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบาย
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
4.3 ส่งเสริมการใช้มติ ิทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทุกระดับ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
6.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรูค้ วามสาคัญของทะเล
7. จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
7.2 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง
7.4 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง
7.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมัน่ คงภายใน
8.1 ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด
8.2 ผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง
9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รปั ชัน
10. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
10.3 พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยร่วม
/

/
/
/
/

/
ทุกส่วนราชการ

/
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นโยบาย
11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
12. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
12.4 ฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย
13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
13.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
13.4 พัฒนาและสนับสนนุการมีระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่
ทันสมัย
14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
16.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาค โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันมา
อย่างยาวนาน
16.9 เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมทีล่ ดความหวาดระแวงควบคูไ่ ปกับ
การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

หน่วยรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วยร่วม
หลัก
/

/
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

/
ทุกส่วนราชการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุกคนได้ รั บการศึกษาและเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่า งมีคุณ ภาพ ด้ารงชีวิตอย่า งเป็น สุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสั งคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ าภายใน
ประเทศลดลง
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และได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเปูาหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (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) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมี
ชีวิตหลังวัยทางานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)
ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้า งสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ระบบการบริ หารจั ด การศึก ษาที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่อการพัฒ นาผู้เ รี ยนอย่า งทั่วถึง และมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
หน่ ว ยงาน สถานศึก ษาและสถาบัน การศึก ษาทุ กแห่ งสามารถบริ ห ารและจัด การศึก ษาอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
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รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของนักเรียนทีผ่ ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือปูองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
5) จานวนสถานศึกษาที่จดั การศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น
6) จานวนสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น
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3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
3) มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
5) สัดส่วนผูเ้ รียนในสถานศึกษาทีม่ ีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพืน้ ที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
(4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัตจิ ากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตั ิใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก้ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด
1) มีฐานข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
2) สัดส่วนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเ้ รียนสามัญศึกษา
3) สัดส่วนผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์
4) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มมี าตรฐานเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
7) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)
8) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุม่ อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ตรงตามข้อมูลความต้องการกาลังคน (Demand) ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
11) ร้อยละของกาลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
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12) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา
1 ปี เพิ่มขึ้น
13) อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
14) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
15) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
16) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึน้ (IMD)
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น
2) สัดส่วนการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสูงจาแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่
กาหนดเพิ่มขึน้
4) จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)ร่วมกับต่างประเทศเพิม่ ขึ้น
5) จานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั เพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
8) จานวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
9) จานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น
10) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพิ่มขึ้น
11) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผา่ นการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
12) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น
13) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทีส่ ร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น
3) จานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
4) จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
5) จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ ขึ้น
6) ร้อยละของผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึน้
แนวทางการพัฒนา
(1) ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มสี มรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
(2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพือ่ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจติ สาธารณะเพิ่มขึ้น
2.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการมีวินัยเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้ตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
2) ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของนักเรียนที่มคี ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ ขึ้น
5) จานวนผู้เรียนในสาขาเฉพาะทีต่ ้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์/สาขาต่าง ๆ เพิม่ ขึน้
6) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
8) จานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
9) จานวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผสู้ ูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู/้ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยง
กับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น
3) จานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
4) จานวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
5) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
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4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัด
เวลาและสถานที่
ตัวชี้วัด
1) จานวนแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
2) จานวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิ
สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิม่ ขึ้น
3) จานวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
5) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6) จานวนสื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
7) จานวนสื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
8) จานวนรายการ/ประเภทสื่อทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล จาแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น
9) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1) มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ
2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผูเ้ รียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน
3) จานวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จาแนกตาม
หลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึน้
4) จานวนผู้เรียนที่ศึกษา/เรียนรู/้ อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและเข้ารับการทดสอบและประเมินผล
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัด
1) มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)
จาแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษาและจังหวัด
2) สัดส่วนของการบรรจุครูทมี่ าจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
3) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น
3) ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
4) มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิค
การสอน

38

แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพใน
แต่ละช่วงวัย
(2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
(3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
(6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบั โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากรกลุม่ อายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น
2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15 – 17 ปี) ต่อประชากรกลุม่ อายุ 15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น
5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จาแนกตามกลุ่ม
ประเภทของความจาเป็นพิเศษ)
7) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น
8) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
9) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
10) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี
11) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จดั การศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/หลักสูตร สาหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ ีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น
12) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จดั การศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตรสาหรับผู้ทมี่ ีความต้องการจาเป็น
พิเศษเพิ่มขึ้น
13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้าน เฉพาะทาง กลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
15) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่าง
พื้นที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
16) จานวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ลดลง
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2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผูเ้ รียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
2) มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3) มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ขั้นต่า 30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ
100 Mbps ภายใน 20 ปี เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น
7) มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
8) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคณ
ุ ภาพ
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา
การติดตามประเมิน และรายงานผล
ตัวชี้วัด
1) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อา้ งอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลักที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมสิ ารสนเทศ
แรงงาน และการศึกษา
2) มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกีย่ วข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
3) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานได้
4) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น
5) มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและมีผล
บังคับใช้
แนวทางการพัฒนา
(1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
(3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
2.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของจานวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
2.3 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัตเิ พิ่มขึ้น
3) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
5) จานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
6) จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ตดิ อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
3) จานวนแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4) จานวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกีย่ วกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1) จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2) จานวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
3) จานวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น
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แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิต
(2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) มีการปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐ ความเป็นอิสระ
และความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
3) มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอานาจในการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึ้น
4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนที่เรียนในกลุม่ สถานศึกษาที่เข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สงู ขึ้น
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการสูงขึ้น
6) จานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
7) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
ตัวชี้วัด
1) จานวนเครือข่ายการศึกษาที่มศี ักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2) จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทัง้ ของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3) จานวนสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภท
การศึกษา และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
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4) สัดส่วนผูเ้ รียนเอกชนสูงขึ้น เมือ่ เทียบกับรัฐ
5) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จาแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงขึ้น
6) จานวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมเพิ่มขึ้น
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความ
ต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
ตัวชี้วัด
1) มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหา
ที่แท้จริงของประเทศ
2) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของผู้เรียน
ความต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
3) มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตกาลังแรงงานตามความต้องการกาลังคนของประเทศ
จาแนกตามระดับการศึกษาเพิม่ ขึ้น
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนยากจน) สภาพร่างกาย (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนพิการเรียนร่วม)
ความสามารถ (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ) เพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา ผ่านการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการกาลังคนของประเทศเพิ่มขึ้น
8) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function)
9) มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
10) จานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เพิ่มขึน้
11) จานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพิ่มขึ้น
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด
1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอน การบริหารการศึกษา และความสาเร็จในวิชาชีพ
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4) จานวนสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิม่ ขึ้น
5) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึน้
6) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
7) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาทาหน้าที่ปฏิบัตงิ านสนับสนุนการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้น
8) จานวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตาแหน่ง และวิทยฐานะเพิม่ ขึ้น
9) จานวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่ง เพื่อการพัฒนาและเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนนา และครู
มืออาชีพเพิ่มขึ้น
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แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
(4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาทีส่ ่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบาย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม
2. การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิ การจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน
3. จุดเน้นการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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(3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
(4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1.2 การบริหารจัดการ
(2) ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : การผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก
4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.2 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : การบริหารจัดการ
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการ
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จุดเน้นการจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
 เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
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 เรีย นรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒ นาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ ริ ง สถานการณ์ จาลอง กิ จ กรรมการเรีย นรู้ จ ากปั ญหาและการลงมื อ ปฏิ บั ติ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข
 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
 จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหาร
3. ให้องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความ
เหลื่อมล้าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
9. ให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกาลังคนที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
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เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อานาจสู่ภูมิภาค
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างความ
สมานฉันท์ และเสริมสร้างความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน
3. สร้างภูมิคมุ้ กันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับการศึกษา
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจยั และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น
2. จานวนผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ความสามารถด้านอื่นๆด้วย)
3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตได้
4. จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบตั รและทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพิ่มขึ้น
5. จานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและประเมินผลการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้าง ปรับเปลีย่ นให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ตาม
หลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา
อย่างเข้มข้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มคี ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น*
2. ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด (ต่อ)
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิ่มขึน้
9. ร้อยละคะแนนเฉลีย่ ด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคน
พิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้าซ้อน ให้ผรู้ ับบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาทีเ่ ป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิม่ ขึ้น
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุม่ อายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง
6. จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
7. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
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ตัวชี้วัด (ต่อ)
8. จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและดูแลผูด้ ้อยโอกาส
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จานวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและ
ซ้าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
1. จานวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รบั การบริหารจัดการ
3. จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความ
ต้องการกาลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย น เป็ น บุ คคลแห่ งการเรีย นรู้ คิ ดริเ ริ่มและสร้ างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุร กัน ดารได้รั บ การศึกษาอย่างทั่ว ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ สากล ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดยกระจายอานาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
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นโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่
สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จดั การเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนโดยการบูรณาการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพ
แนวทางการด้าเนินการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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ประเด็นกลยุทธ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มหี อพักนอน หรือการสนับสนุนการ
เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มผี ู้เรียนกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิส์ ูงขึ้น
แนวทางการด้าเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล
และเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็น และเหมาะสมกับ
บริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ให้จัดการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การ
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกทีด่ ี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
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เป้าประสงค์ (ต่อ)
3. ผู้เรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านทีม่ ีความ
บกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผูเ้ รียน
5. ผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสูบ่ ริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services) หรือการส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อน
และการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผูเ้ รียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ
ประเด็นกลยุทธ์
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติทดี่ ีตอ่ บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ประเด็นกลยุทธ์
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มที ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรูเ้ รื่องการอ่าน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรูเ้ รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรูเ้ รื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป
(ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
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ตัวชี้วัด (ต่อ)
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(4) ส่งเสริมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียม
ตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น 3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent
Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online
ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูผสู้ อน
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเ้ รียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วย
ระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผูส้ ร้างนวัตกรรม
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4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดสี ามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
แนวทางการด้าเนินการ
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพือ่ ให้บรรลุเปูาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development)
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development:
EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง
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6. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจติ สาธารณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา
ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่
หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสูส่ ากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
ทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ จัดทาแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอือ้ ต่อการจัดการศึกษา
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผา่ น Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และ
องค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
ประเด็นกลยุทธ์
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
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แนวทางการด้าเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพให้สอดคล้องกับกรอบ
หลักสูตรที่กาหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital
Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)
ประเด็นกลยุทธ์
3. นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดทีพ่ ัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital
Technology
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้าด้าน
การศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนและการแนะแนวทีม่ ีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการด้าเนินการ
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียน
ทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มมี าตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ
มีมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
แนวทางการด้าเนินการ
(1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านความปลอดภัย และ 6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กาหนด
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ประเด็นกลยุทธ์
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
แนวทางการด้าเนินการ
(1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิเชิงรุก
เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผเู้ รียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)
หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและทีส่ ูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รบั ผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษา
ดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธ์
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/ กิจกรรมทีไ่ ด้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้ รียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผเู้ รียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
ประเด็นกลยุทธ์
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูข้ องผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการด้าเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital
Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สาหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สาหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology:
DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
(2) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มผี ลการประเมินภายนอกในระดับดีขนึ้ ไป
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity
& Transparency Assessment)
แนวทางการด้าเนินการ
(1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
(4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency
Assessment)
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ประเด็นกลยุทธ์
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอานาจ“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่ โรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
(Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการ
กากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และ
หน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผูส้ อนปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะด้านที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนเท่านั้น
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แนวทางการด้าเนินการ (ต่อ)
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร้างมาตรฐาน และกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มศี ักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้อง
กับความต้องการท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธ์
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเ้ รียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการด้าเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้ รียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผเู้ รียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
ประเด็นกลยุทธ์
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่าง
เป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกีย่ วกับการศึกษา
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผเู้ รียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ
นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชือ่ มโยงถึงการพัฒนา
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล

ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ส้านักงานศึกษาธิการภาค 15
วิสัยทัศน์
บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และการพัฒนาภาค
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง
4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะความรู้ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พั ฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและการจั ดการเรียนการสอนของข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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เป้าประสงค์
1. หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิต ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพื้นที่
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและประสานงานด้านการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง
2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นตามอัตลักษณ์และ
บริบทของท้องถิ่นอย่างหลากหลายทุกระดับชั้น
3. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและพั ฒนาศักยภาพในการปฏิบั ติงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย
5. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และบริบทของท้องถิ่น
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล้าปาง
วิสัยทัศน์
ผู้เรี ยนเป็นคนดี มีวินั ย ใฝุ เรี ยนรู้สู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดารงชีวิตบนพื้นฐานปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย
สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
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4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ทุก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาในทุก ระดับ เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล้าพูน
วิสัยทัศน์
จังหวัดลาพูนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และ
ทักษะการดารงชีวิตที่พอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม และจริยธรรม
4. ส่งเสริม พัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
5. บริหารและบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย
ทางการศึกษา และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นหลักในการ
เทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มีจานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นที่ แ สดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมี คุณลั ก ษณะและค่ านิย มที่ดีต ามที่ ส ถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัด กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
หมายถึง การดาเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นรอบด้ า น ทุ ก กลุ่ ม
เปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
3. การมีส่ วนร่ วมของผู้เกี่ย วข้องทุกฝุาย และการร่ว มรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ
และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิด
จากการมีส่ว นร่ วมของผู้ เกี่ย วข้องทุกฝุ าย ร่ว มรับผิ ดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ ดังนี้ ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นาด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จั ดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒ นาศักยภาพผู้เรีย นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู้ คิ ดริ เ ริ่ ม และสร้า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทั กษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรี ยนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ห ลากหลายตอบสนองผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุค คล เป็ น ผู้ ส ร้ างสรรค์น วั ต กรรม และทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
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ค่านิยม
“I – SMART”
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Technology

=
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=
=

เน้นบูรณาการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
ค้นพบคุณธรรม
มุ่งนาผลสาเร็จ
งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ
รอบรู้เทคโนโลยี

กลยุทธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 6 กลยุทธ์
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอนหรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนประจาพักนอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสม
กับบริบท
(4) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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(7) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(8) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นที่
(3) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
(4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
(5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy)
(7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
(12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
(13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
(14) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(15) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
(16) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent
Study)
(17) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(18) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(19) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด
(20) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(21) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
(4) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(6) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(7) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(8) ร้อยละของ Digital Content เกีย่ วกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
(6) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(7) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(8) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(9) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(10) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
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(11) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(12) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(13) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละระดับ
(14) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(15) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
(16) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(17) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
(5) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(6) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(7) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(8) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(9) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
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(10) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(11) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(12) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(13) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
(14) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(15) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ ตั้งงบประมาณในการบริหารสานักงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
8,000,000

รายการ
งบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- งบบริหารสานักงาน (งบประจา)
- งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
รวม

(5,000,000)
(3,000,000)
500,000
8,500,000

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับดาเนินโครงการเป็นการคาดคะเนจากการได้รับงบประมาณจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุ มัติจัดสรรงบประมาณ
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส าหรั บ ด าเนิ น งานตามภารกิ จ หรื อ เงิน เหลื อ จ่ า ยของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นกรณีไป
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งบบริหารสานักงาน (งบประจา)
ที่
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
1
2
3
4
5

รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าทีพ่ กั /ค่าพาหนะ
1.1 ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง
(400,000 บาท)
1.2 ค่าเช่าทีพ่ กั
(100,000 บาท)
1.3 ค่าพาหนะ
(200,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /บารุงรักษา
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บารุงรักษา (ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถ่ายน้ามันเครื่อง หล่อลื่น ฯลฯ)
ค่าจ้างบุคลากรในสานักงาน จานวน 11 อัตรา
7.1 ค่าจ้างพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
(122,472 บาท)
7.2 ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาด จานวน 1 อัตรา
(128,142 บาท)
7.3 ค่าจ้างพนักงานบริการ จานวน 1 อัตรา
(127,008 บาท)
7.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 3 อัตรา
(229,824 บาท)
7.4.1 จัดสรรให้สพม. เขต 35 จานวน 1 อัตรา /103,950 บาท
7.4.2 จัดสรรให้โรงเรียนเวียงตาลพิทยา จานวน 1 อัตรา /113,400 บาท
7.4.3 จัดสรรเพิม่ เติมค่าจ้างให้อตั ราจ้างจากงบสพฐ. จานวน 1 อัตรา /12,474 บาท
7.5 ค่าจ้างคนสวน จานวน 1 อัตรา
(121,338 บาท)
7.6 จัดสรรเพิม่ เติมค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดดี ทีจ่ ้างจากงบสพฐ. จานวน 2 อัตรา
(32,886 บาท)
7.7 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/ยามรักษาการณ์ จานวน 1 อัตรา
(118,755 บาท)
7.8 เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ จานวน 1 อัตรา
(103,950 บาท)
ค่าวัสดุ (สานักงาน/คอมพิวเตอร์)
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ)
ค่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ค่าจากัดปลวก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าเช่าพืน้ ทีร่ ะบบ e-monney+ค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ดเมนเนม+ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (cat)
งบกลาง
รวมทัง้ สิน้

งบประมาณ
2,644,615
700,000

50,000
240
50,000
50,000
100,000
984,375

300,000
300,000
80,000
30,000
793,000
500,000
33,000
50,000
60,000
150,000
1,562,385
5,000,000
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งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

รายการ
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
รวม

งบประมาณ
(บาท)
240,580
2,546,460
293,130
115,750
304,080
3,500,000
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ
1. โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจาปี
2562
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ
2562
หมายเหตุ : ใช้งบ สพฐ.
รวม

งบประมาณ
(บาท)
130,000
110,580

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
130,000
ส่งเสริม
110,580

ส่งเสริม

-

240,580

นิเทศ

240,580

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจาปี 2562
หมายเหตุ : ใช้งบ สพม.35 จานวน 300,000 บาท
และงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง จานวน
500,000 บาท
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
3. โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ทางวิชาการ

งบประมาณ
(บาท)
800,000

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
800,000
ส่งเสริม

1,146,540

346,540

539,920

490,920

4. โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562

20,000

20,000

ส่งเสริม

5. โครงการอบรมนักเรียนแกนนา วัยเรียน วัยใส
ห่วงใยสุขภาพ

40,000

40,000

ส่งเสริม

2,546,460

1,697,460

รวม

800,000
49,000

49,000

นิเทศ
นิเทศ

800,000
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รบั การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ครูด้วยระบบ TEPE Online
2. โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
4. โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
5. โครงการจัดทาข้อมูลการวางแผนความต้องการครู
ระยะ 20 ปี
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาพ้นจาก
ราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)
10,400

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
10,400
บุคคล

25,000

25,000

บุคคล

14,000

14,000

บุคคล

19,960

19,960

บุคคล

15,970

15,970

บุคคล

33,000

33,000

การเงิน

7. โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด

50,000

50,000

การเงิน

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การบัญชีในสถานศึกษา
9. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
10. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ประจาปี
2562

55,800

55,800

ตสน.

19,000

19,000

DLICT

50,000

50,000

ส่งเสริม

รวม

293,130

293,130
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
2. โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวม

งบประมาณ
(บาท)
65,750
50,000
115,750

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
65,750
DLICT
และนิเทศ
50,000
ส่งเสริม
115,750

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2562
หมายเหตุ : ใช้งบ สพฐ.
รวม

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
ส่งเสริม

-

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. โครงการประชุมสัมมนาประจาเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน

งบประมาณ
(บาท)
62,080

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
62,080
แผน

30,000

30,000

อานวยการ

27,000

27,000

อานวยการ
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โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยที่รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
สหวิทยา ศูนย์พัฒนา
(กลุม่ )
สพม.35
กลุม่ สาระ
เขต
30,000
อานวยการ

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

30,000

5. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารแผนและ
งบประมาณ
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจยั

35,000

35,000

แผน

120,000

120,000

นิเทศ

304,080

304,080

รวม
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ขั บเคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ที่ เชื่ อมโยงสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนการศึ กษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการ
นาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน กาหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
3. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีบนเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
ทางานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการทางานร่วมกัน
เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
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การบริหารองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารโดยใช้รูปแบบ ดังนี้

Integrated

A

P
สพม.35

C

D
Achievement

โดยมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P การวางแผน D การปฏิบัติตามแผน
C การตรวจสอบ และ A การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร I – SMART
ทีเ่ น้นบูรณาการ ทางานอย่างเป็นระบบ ค้นพบคุณธรรม มุ่งนาผลสาเร็จ งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ รอบรู้
เทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
ที่ 314/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
-------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ที่เชื่อมโยงสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนและนโยบายส าคัญต่างๆของชาติ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย
1.

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. นายจิรวัฒน์ ปัญญา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓๕
3. นายโกศล สินธุบุญ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4. นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
5. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
7. นางมัณฑนา ลิ้มตระกูล
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
8. นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
9. นางสาวพิชญา คาปัน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางวารุจี วุฒินนท์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
12. นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
13. นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
14. นางวราภรณ์ เชื้อน้อย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
16. นางวัชรี สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
/17. นางสาวฐารดี...

-217.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางสาวฐารดี วงศ์ษา
นางชมพูนุท ต๊ะแสง
นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นางสาวนลินา เลาสูง
นางสาวอริญา วงศ์ชัย
นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้
นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์
นางดาววรรณ สินธุบุญ
นางอุดม ถาวร
นางสาวสุวลี สาคา
นางนิธิวดี วีเกต

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าทีจ่ ัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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