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คำนำ 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายกลยุทธ์ และแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้มีกรอบ
ทิศทางการดำเนินงานที่สอดรับ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รวบรวมระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ ่มในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
รวมทั้งตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35            
ได้ประชุมสัมมนาวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบัน รวมถึงปัญหา แนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
 ขอบพระคุณคณะทำงานจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีงบประมาณ 2563 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ ทำให้การวางแผนในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ 1 

ส่วนน ำ 
 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา ส าหรับกระบวน
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ส าหรับการ
วางแผนในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า และสนับสนุน ให้มีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้นตรงตามสภาพความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่านครูผู้สอนและ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งการ
ชี้แจง การแสดง หรือการแนะน าเกี่ยวกับการสอน การนิเทศการศึกษาจึงเป็น ภารกิจที่จ า เป็นต่อการ           
จัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร 
และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและให้ทันต่อสภาพความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กระบวนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลด้านวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกเครือข่าย
และใช้เป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติ งาน/กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้สัมพันธ์
สอดคล้องกับทิศทางตามจุดเน้น นโยบาย และยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย คือ การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2 ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
   1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET 
  2. เพ่ือขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติชัดเจน 
  3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม งาน/โครงการ/นโยบาย สพฐ. (นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน) 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 45 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน 
2. กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ า จ านวน 16 โรงเรียน 
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ภำพควำมส ำเร็จ 

1. โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (การประกันคุณภาพ
การศึกษา, หลักสูตร, โรงเรียนมัธยมศึกษา) 

2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

  ภาคเรียนที่ 2/2562 - ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 5 ภาคเรียน 
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ตอนที่ 2 
แผนงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 (พ.ศ. 2562 – 2565) เขตตรวจ
ราชการที่ 15 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน และ
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
           1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
            1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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        2. ความม่ังคั่ง 
            2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น 
            2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างมีพลัง 
            2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
       3. ความยั่งยืน 
           3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
           3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
          2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
          3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
          4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี ขนาดที่เหมาะสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
                 
 

 
 
 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษ าต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
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 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศเพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซึ่ง เป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ . 2561-2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ พัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข  
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
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4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ 
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี ทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้     

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน ระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน ระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก  
 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
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  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต  และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต และการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูงอีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
       1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
            2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
            2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
            2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       2.2 ตัวชี้วัด 
             เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
                          ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
            เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
                         - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
                               ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                         - เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
                              ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
             ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
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             เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี ความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                            ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
                            ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
                            ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ 
          3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยจิตสาธารณะรวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
          3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 
         3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมี
ความคิด สร้างสรรค์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
                 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัยและเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
                 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิการอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
                 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก 
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
        3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้
แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
             3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
             3.3.4 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
             3.3.5 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์โรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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        3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
             3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถ เข้าถึงได้รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา และตอบโจทย์การพัฒนาใน
พ้ืนที ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุขรวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิต
ภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุ อาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและ
การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อม
ล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

     
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่าง
พ้ืนที ่
  ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 
  
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย 
   3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการ
ดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ 
สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน 
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         3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
             3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่า
เทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  
   1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิสวัสดิการบ้านพักครูเส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
   2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 
   3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
             3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อม
ทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  1. วัตถุประสงค์ 
  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟคูุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
                 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
      3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต และบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
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             3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ให้
ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 
20 ปีข้างหน้า 
 1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
         1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความม่ันคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
         1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 
    2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
         เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
         ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน 
         ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 
         เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
         ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
          เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
          ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
        3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก  
ของชาติ 
             3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
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             3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมืองโดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
           3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางอัตลักษณ์ และชาติพันธุ์เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
   3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
          3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความ
มั่นคงด้าน ไซเบอร์ภัยพิบัติโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืน ๆ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 1. วัตถุประสงค์ 
         1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
         1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
         1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
    2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
        เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
        ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
     
 3. แนวทางการพัฒนา 
         3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
               3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
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         3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
              3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
                      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริตค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการ
รู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
                    7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน 
              3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
                      3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัดโดยติดตามผลการด า เนินงานตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
                      4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณา
การการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้ความส าคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
   1.วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
       ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
       ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม              
         3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 
  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
             3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
                  1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
                  3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
  
 
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางพัฒนาของประชาคมโลกตั้งแต่
เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 
(Goals) คือ 
 

 
 
 
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
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เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มี

ผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 

และยั่งยืน  และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้ กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม  และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลก ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้น าไปใช้เป็นกรอบ และแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
และสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  

1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
3) คุณภาพการศึกษา (Quality)  
4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ  
5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  
  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 
  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 
  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมี
คุณค่าและเป็นสุข 
  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม 
  3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่
ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการ เงินและการคลังที่
เหมาะสม 
  5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
     
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
            1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
            2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
            3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
            4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ 

19 

           ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
            1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
            2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
            3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
            4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
            5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
            6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป ี
            7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
            8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
            9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
            10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
            
 ยุทธศาสตร์ 
            1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
            2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
            3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
            4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
            6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
 
6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
– 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  
 วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
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 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน  และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 4. รอ้ยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการ เงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง   
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลาก     
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค    
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
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 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  
 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล  
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
 6.สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
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 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
 วันที่  18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น  2 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัดประกอบด้วย  
 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่ 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์ โดย  
  (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
  (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคนไทยในสังคม 
  (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
  (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
  (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  
  (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 
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 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
  (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  
  (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
  (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
  (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกลต่างๆ 
  (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 
 

“ปฏิรูปการศึกษา โดยท าพร้อมๆกันทุกคน ทุกระดับความพร้อม 
ด้วยวิธีที่ต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580” 

 
 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  - สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล 
  - ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา 
  - การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล 
  - ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
  - เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
  - สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ 
  - สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์
ของไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม 
  - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
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8. นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ) 
 5 นโยบายส าคัญของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ) 
  1. คุณภาพผู้เรียน ยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
  2. Big Data น าข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ภาษาอังกฤษ เพ่ิมจ านวนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพ่ิมปริมาณครูที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
  4. เทคโนโลยี น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  5. เครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียนต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน 
ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มากขึ้น 
 
9. ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
               3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
                   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
                    - คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิตและมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น 
                    ตัวชี้วัด  
                   - ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
   - ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่น 
              3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
                   - ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมีศักยภาพ
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
                 ตัวชี้วัด 
                 - อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้นจากปี 2561 ไม่
น้อยกว่า 2 อันดับ 
                 - ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
                 - ร้อยละของก าลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 55.75 
                 - ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 
Mbps) ร้อยละ 90 
 
10. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
           1 )  มี ค ว ามส ามา ร ถ ใ นก า ร อ่ าน  ก า ร เ ขี ย น  ก า ร สื่ อ ส า ร  แล ะกา รคิ ด ค า น ว ณ  
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 (พ.ศ. 2562 – 2565) เขตตรวจราชการที่ 15 

วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 
  
พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และการพัฒนาภาค 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และท่ัวถึง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะความรู้ ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิต ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 4. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและประสานงานด้านการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความม่ันคง 
 2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นตามอัตลักษณ์และ
บริบทของท้องถิ่นอย่างหลากหลายทุกระดับชั้น 
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 3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 5. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 
12. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย
สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 
เป้าประสงค์หลัก 
 1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง  และเป็น
ธรรม 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  
ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   
13. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดล าพูน 
วิสัยทัศน์ 
 จังหวัดล าพูนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และ
ทักษะการด ารงชีวิตที่พอเพียง 
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม และจริยธรรม 
 4. ส่งเสริม พัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
 5. บริหารและบูรณาการการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยทาง

การศึกษา และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 

 
14. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการพัฒนาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ค่านิยม  “I – SMART” 

I : Integrated = เน้นบูรณาการ 
S : System = ท างานอย่างเป็นระบบ 
M : Moral = ค้นพบคุณธรรม 
A : Achievemen = มุ่งน าผลส าเร็จ 
R : Responsibility = งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 
T : Technology = รอบรู้เทคโนโลยี 
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นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียน   ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติต่างๆ  เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ  
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พ้ืนที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความ
ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมโดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
1.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคต ิ
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ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครั ว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

2.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   (1) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงให้จัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
   (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
   (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขั นกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็น
นวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
  1.2 ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
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 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  1.4 จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ
และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  1.5 ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. สถานศึกษา  
  2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study: IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
  2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
  2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
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การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศ  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาหลักสูตร 
 เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   (1) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา  
   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 
  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการประกอบอาชีพ   
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  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
   (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.2 สถานศึกษา    
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study: IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning: SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
 เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)  
  3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

 3.5 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  3.6 สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 4. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  4.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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 5. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพครู ต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  5.2 จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  5.3 ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  5.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนด ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  5.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
  5.6 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  5.7 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
  5.8 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  5.9 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 
  5.10 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
  5.11 ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5.12 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  5.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
  5.14 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  5.15 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภททั้งระบบ 
   (2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
   (4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   (5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสร ร
งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง



แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ 

45 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียน 
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6ปี) 
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ   มีคุณภาพ 
   (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทาง
ไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที ่โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาด
ของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิต ิ
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
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แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.3 ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้
เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3.4 สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยสูง 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 
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 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต และบริโภคสู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
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 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานทุกระดับ ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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 4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มี
ความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
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  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  1.5 จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  1.7 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  1.8 น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.9 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ
บริหารจัดการ ศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.10 จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.11 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  1.12 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็น
มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มี
หน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารงาน 
  2.4 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
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  2.5 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  2.6 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต 
  2.7 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  2.8 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  2.9 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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ตอนที่ 3 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ 
จ. ด้านการศึกษา (๓) ให้มีกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ    
ผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพราะการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมนุษย์
เป็นปัจจัยชี้ขาดของการพัฒนาในทุกด้านตามนโยบายการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมนาชีพตามความถนัดของตนเอง 
นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ซึ่งก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
ระยะ 5 ปี      ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การ
พัฒนาผลิตภาพแรงงานเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ
แรงงาน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น ามาใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวง    
ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้ง มิติความมั่นคง มิติ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เมื่อการจัดการศึกษาดี และมีคุณภาพแล้ว ประชาชนส่วน
ใหญ่ย่อมมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ มีปัญญาพ่ึงตนเองได้   
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งใน
กลไกส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงเป็นแนวทางในการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ
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การศึกษา เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การนิเทศ
การศึกษา จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะและความสามารถของผู้นิเทศ  ที่ต้องท างานร่วมกับ
ครู ศึกษานิเทศก์ คือ ผู้ท าหน้าที่นิเทศ แนะน า ชี้น า กระตุ้นให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความรู้ ความ
ตระหนัก มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนักบริหาร
ระดับสูงในองค์กรที่สังกัด โดยพันธกิจ ดังกล่าวข้างต้น ศึกษานิเทศก์ต้องมีสมรรถนะในเชิงวิชาการ และได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แม้ในภาพรวมจะติดอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับระดับประเทศก็ตาม      
แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังมีผลการประเมินค่อนข้างต่ า และมีผลการประเมิน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แม้ผลการทดสอบของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
มีค่าเฉลี่ยร้อยละทุกวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และระดับสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยอยู่ใน 10 ล าดับแรกของ 42 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และในภาพรวมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ผลการทดสอบที่สูงเกิด
จากโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ครูไม่ครบสาขาวิชา/สอนไม่ตรงสาขา ครูจัดการ
เรียนรู้ไม่ยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มีนักเรียนสมาธิสั้นมีจ านวนมาก นักเรียนที่เก่ง/มีความพร้อมจะไปเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง และจากผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ส่วนผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนด้านสมรรถนะส าคัญ แม้จะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ แต่
ก็ไม่พบหลักฐาน ร่องรอยของการพัฒนาและร่องรอยหลักฐานการประเมินที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังพบอีกว่า 
การนิเทศภายในของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ และไม่ครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนยังไม่สามารถน าผลการ
นิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คณะครูจ านวนมากจัดการเรียนรู้โดยครูไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม ไม่สอนคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การจัดการเรียนรู้จริง      
ครูส่วนใหญ่ไม่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อมีน้อย ไม่เหมาะสมกับมาตรฐาน /
ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลไม่
ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 บรรลุตามเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสภาพปัญหาหรือบริบทต่างๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งาน/กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สัมพันธ์
สอดคล้องกัน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางตามจุดเน้น นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากแผนผังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการนิเทศ 
 1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน้าที่       
มี 6 ประการ ดังนี้ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน ที่
ก าหนด 
  5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6) ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  อ านาจหน้าที่ ก.ต.ป.น. ที่ได้แก้ไข ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก   
  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ ก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ .ศ. 2548 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4 ) ติดตาม ประเมินผลและนิ เทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
   5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิ เทศการศึกษากับ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น
  8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. เครือข่ายการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1 คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
นิเทศการศึกษาครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.2 ศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยมีการนิเทศ 3 ส่วน ได้แก่ 
   2.2.1 นิเทศกระบวนการนิเทศภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/1 โรงเรียน 
นิเทศกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติชัดเจน นิเทศครู
ผู้นิเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะการนิเทศ PLC รองวิชาการ เพ่ือน าผลการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ไปวางแผน
พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 
   2.2.2 นิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/1 โรงเรียน 
   2.2.3 นิเทศบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ มี 2 รูปแบบ 
-จัดประชุม PLC รองวิชาการโรงเรียน จ านวน 4 ครั้ง/ปี เน้นการนิเทศเป็นคณะ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
-นิเทศ ก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน 
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 3. เครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์ และ/หรือโรงเรียน 
   3.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 32 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประจ าจังหวัดล าปาง 16 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ประจ าจังหวัดล าพูน 16 ศูนย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 8 สาระ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โครงการ/นโยบายส าคัญของ สพฐ. โดยเขตพ้ืนที่จัดสรรงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 

1 ศูนย์ภาษาไทย ล าปางกัลยาณี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

3 ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้างฉัตรวิทยา ป่าซาง 
4 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 

(ERIC/ภาษาท่ี 2) 
ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

5 ศูนย์สังคมศึกษา 
(สั ง ค ม /ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ /
ภูมิศาสตร์

แม่เมาะวิทยา เวียงเจดีย์วิทยา 
6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

7 ศูนย์ศิลปะ 
(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์) 

ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
(ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26) 8 ศูนย์การงานอาชีพ 

(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหก
รรม

ประชารัฐธรรมคุณ บ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางนคร 

เวียงเจดีย์วิทยา 

11 ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด) ล าปางกัลยาณี แม่ทาวิทยาคม 

12 ศูนย์แนะแนว ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

13 ศูนย์พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยต่างๆ 

ล าปางกัลยาณี ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

14 ศูนย์ STEM บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

15 ศูนย์อาเซียน บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

16 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม ล าปางกัลยาณี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
    3.1.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามบริบท ความต้องการของศูนย์ฯ 
     1) จัดอบรมพัฒนาครู 
     2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน 
     3) PLC ครูผู้สอน 
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   3.2. สหวิทยาเขต มีจ านวน 7 สหวิทยาเขต ได้แก่ จังหวัดล าปาง 4 สหวิทยาเขต จังหวัด
ล าพูน 3 สหวิทยาเขต มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีโรงเรียนในสังกัด 45 
โรงเรียน แบ่งเป็น 7 สหวิทยาเขต ได้แก่ 
 สหวิทยาเขตบุญวาทย์ จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 
  1. โรงเรียนบุญวาทย์ 
  2. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
  3. โรงเรียนสบจางวิทยา 
  4. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  5. โรงเรียนประชาราชวิทยา 
  6. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
  7. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
  8. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
 สหวิทยาเขตกัลยา จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
  1. โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
  2. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
  4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
  5. โรงเรียนแม่สันวิทยา 
  6. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
 สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
  1. โรงเรียนเถินวิทยา 
  2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
  3. โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
  4. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
  5. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
  6. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
  7. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
  8. โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
  9. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
  10. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 

สหวิทยาเขตพญาวัง จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

  2. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
  3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
  4. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
  5. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
  6. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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สหวิทยาเขตจามเทวี จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

  2. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
  3. โรงเรียนป่าซาง 
  4. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
  5. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
 สหวิทยาเขตหริภุญชัย จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
  2. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
  3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
  4. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
  5. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

สหวิทยาเขตศรีวิชัย จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

  2. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
  3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
  4. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
  5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับ        
สหวิทยาเขต เพ่ือนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ปีละ 1 ครั้ง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต โดย การจัด
อบรมพัฒนาครู จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  3.3 คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด  (สมป.
จังหวัด) ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าปางและ
คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
    3.3.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   3.3.3 อ่ืนๆ ตามที่ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 
   3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และมีเวลาใน
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการนิเทศต่างๆ เช่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่
เกษียณราชการแล้ว เป็นต้น มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
   3.4.1 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายการนิเทศต่างๆ โดยการรับเชิญ 
   3.4.2 ให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ แก่เครือข่ายการนิเทศ โรงเรียน และครู 
   3.4.3 ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
ต่างๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม 
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  3.5 เครือขา่ยความร่วมมือของสถานศึกษา 
 เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา หมายถึง หน่วยงาน องค์กร บุคคล หรือคณะบุคคล ที่มีส่วน
ช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น สมาคมฯ ชมรมฯ โดยโรงเรียนสามารถมีเครือข่ายความร่วมมือ 
ตลอดจนการก าหนดบทบาทหน้าที่เครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 
  3.6 ครูผู้นิเทศ เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งครูผู้นิเทศ จ านวน 45 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 11 คน เป็นครูผู้นิเทศโดยเขตพ้ืนที่พัฒนาครูผู้นิเทศ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และจัดท าเครื่องมือการนิเทศ (ร่วมกันจัดท าเครื่องมือกับรองวิชาการโรงเรียนทุกโรง) ให้
ครูผู้นิเทศน าไปใช้ในโรงเรียน และรายงานผลการนิเทศในระบบรายงานการนิเทศของเขตพ้ืนที่ทางเว็บไซต์ 
ระบบนิเทศออนไลน์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
   3.6.1 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในโรงเรียน 
   3.6.2 พัฒนาครูในโรงเรียนให้สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ได้ 
   3.6.3 สังเกตชั้นเรียนและรายงานในระบบนิเทศออนไลน์ 
           http://www.secondary35.go.th/supervision/ 
  
แผนการด าเนินกิจกรรมการนิเทศ 

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา กิจกรรมการนิเทศ 5 ภาคเรยีน 

กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 16 โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพม.35 
จ านวน 29 โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

- โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางการ
นิเทศภายใน 
- ศึกษานิเทศก์ นิเทศชั้นเรียน 
- ศึกษานิเทศก์ นิเทศระบบการนิเทศ
ภายใน 
- PLC รองวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ 
- เขตพ้ืนที่พัฒนาทักษะการนิเทศ
ส าหรับครูผู้นิเทศ 
- ครูผู้นิเทศ สังเกตชั้นเรียน และ
รายงานในระบบนิเทศออนไลน์ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระ 
- โรงเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์ สรุป 
และวางแผนด าเนินการภาคเรียนต่อไป 

- โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางการนิเทศ
ภายใน 
- ศึกษานิเทศก์ ติดตามระบบการนิเทศภายใน 
- PLC รองวิชาการ/ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 
- เขตพ้ืนที่พัฒนาทักษะการนิเทศส าหรับครูผู้
นิเทศ 
- ครูผู้นิเทศ สังเกตชั้นเรียน และรายงานใน
ระบบนิเทศออนไลน์ 
- ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม นโยบาย สพฐ. 
และตามที่โรงเรียนร้องขอ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระ 
- โรงเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์ สรุป และ
วางแผนด าเนินการภาคเรียนต่อไป 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 

http://www1.secondary35.go.th/supervision/
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กระบวนการนิเทศ 
 
ขั้นที่ ๑ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ เป็นการก าหนดปัญหาและความต้องการในแก้ปัญหา
หรือพัฒนา ดังนี้  

๑.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผน การด าเนินงาน  
  ๑.๒ การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพ่ือหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการ ในการ
พัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน  

๑.๓ การจัดล าดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับเร่งด่วนหรือ ล าดับที่
เห็นว่าส าคัญท่ีสุด  

๑.๔ การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม การ
สัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ เป็นการน าปัญหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการ
จัดท าแผนนิเทศ ดังนี้  
 ๒.๑ ก าหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการ และ
จ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) 
และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนา ผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๒.๒ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๓ วางแผนการด าเนินงานพัฒนา  
  ๑) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
  ๒) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน  
  ๓) ก าหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ  
  ๔) ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับ การ
แก้ปัญหาและการพัฒนา  
  ๕) ก าหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ ความต้องการ 
เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ และการถ่ายภาพ 
การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video การ Conference การ ใช้ Video Line You Tube Facebook Live เป็น
ต้น  
 ๒.๔ จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ ด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัติ งาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิ เทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และ
สามารถเก็บข้อมูลน ามา เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ท าให้มีความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างผู้นิเทศและ ผู้รับการนิเทศ  
 ๓.๑ สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการ นิเทศ เทคนิค
การนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 
 ๓.๒ สร้างเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา ตรวจสอบ 
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี คุณภาพ ใช้
ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ ด าเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่ก าหนด  
 ๔.๑ ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๔.๒ นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามท่ีก าหนด  
 ๔.๓ การสะท้อนผลการนิเทศ 
 ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
 
ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล  
 ๕.๑ ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพ่ือ น าผลไป
รับปรุงแนวทางการด าเนินงาน  
 ๕.๒ ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการน า ผลไปใช้
ในการพัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา  
 ๕.๓ รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง  
 ๕.๔ น าผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป หรือในปี
การศึกษาต่อไป 
 
เป้าหมายความส าเร็จ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพการจัดการศึกษาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
   3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - NET 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
การนิเทศ คือ I-SMART ซึ่งเป็นค่านิยมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  I   = Integrated  = เน้นบูรณาการ 
  S  = System   = ท างานอย่างเป็นระบบ 
  M = Moral   = ค้นพบคุณธรรม 
  A = Achievement  = มุ่งน าผลส าเร็จ 
  R  = Responsibility  = งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 
  T  = Technology  = รอบรู้เทคโนโลยี 
 
 I (Integrated) หมายถึง การบูรณาการการท างานทั้งภายในหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มต่างๆ โรงเรียน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ศึกษาธิการภาค 15 และ 
cluster 15 
 S (System) หมายถึง การท างานอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป เช่น รูปแบบการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา การบริหารอัตราก าลัง การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น 
 M (Moral) หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน 
A (Achievement) หมายถึง มุ่งน าผลส าเร็จ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 R (Responsibility) หมายถึง งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ  โดยจัดให้มีโครงสร้าง กระบวนการ
ท างาน และจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อม
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ โดยก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน สื่อสารนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน มีการประชุมชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความ
เข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และ เงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการ เป็นการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างานและร่วมกัน
รับผิดชอบ 
  T (Technology) หมายถึง รอบรู้เทคโนโลยี โดยมีข้อมูลในการบริหารจัดการ จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ของข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในปัจจุบันและใน
อนาคต พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลด้านสถิติ และข้อมูล
ด้านคุณภาพ 
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การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีหลายช่องทาง ดังนี้ 

1. การประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารโรงเรียนโดยบรรจุเข้าวาระการประชุม  
 2. การประชุม PLC วิชาการของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

3. การนิเทศการติดตามโดยศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยศึกษานิเทศก์ มีการพบฝ่ายวิชาการ 
สังเกตการจัดการเรียนรู้ 

4. สังเคราะห์ SAR ของโรงเรียนที่ส่งให้เขตพ้ืนที่ ปีละ 1 ครั้ง 
5. สังเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
6. สังเคราะห์แบบนิเทศนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
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ตอนที่ 4 

เครื่องมือนิเทศ 

 

 เครื่องมือการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 2/2562 มี 4 แบบ ปีการศึกษา 2563 - 2564 เหลือเครื่องมือการ
นิเทศ 3 แบบ ทั้งนี้เพราะ แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน ส าหรับศึกษานิเทศก์ จะใช้แบบเดียวกันกับครูผู้นิเทศ 
ส่วนแบบนิเทศบูรณาการ จะปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน ส าหรับศึกษานิเทศก์ (ภาคเรียนที่ 2/2562) 
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2. แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
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3. แบบบันทึกการนิเทศ ส าหรับครูผู้นิเทศ 
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4. แบบนิเทศบูรณาการ 
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ภาคผนวก 



 

 

 

ปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ วัน วัน/เดือน/ปี โรงเรียน เวลา 
1 พฤหัสบด ี 12 ธันวาคม 2562 ทุ่งอุดมวิทยา 08.30 - 16.30 

2 ศุกร ์ 13 ธันวาคม 2562 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 08.30 - 16.30 

3 จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 แม่ทาวิทยาคม 08.30 - 16.30 

4 อังคาร 17 ธันวาคม 25620 เมืองมายวิทยา 08.30 - 12.00 

5 พฤหัสบด ี 19 ธันวาคม 2562 
แม่ทะประชาสามัคค ี 08.30 - 12.00 

สบจางวิทยา 13.00 – 16.30 

6 พฤหัส 26 ธันวาคม 2562 กิ่วลมวิทยา 08.30 - 16.30 

7 จันทร์ 13 มกราคม 2563 
บ้านโฮ่งรตันวิทยา 08.30 - 12.00 

วชิรป่าซาง 13.00 – 16.30 

8 อังคาร 14 มกราคม 2563 
แม่พริกวิทยา 08.30 - 12.00 

สบปราบพิทยาคม 13.00 – 16.30 

10 ศุกร ์ 17 มกราคม 2563 โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก 08.30 - 16.30 

11 จันทร์ 20 มกราคม 2563 
แม่สันวิทยา 08.30 - 12.00 

เวียงตาลพิทยาคม 13.00 – 16.30 

12 อังคาร 21 มกราคม 2563 ประชาราชวิทยา 08.30 - 16.30 

13 พุธ 22 มกราคม 2563 ไหล่หินวิทยา 08.30 - 16.30 

 

คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระทีร่ับผิดชอบ สหวิทยาเขต เบอร์ติดต่อ 

1. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผอ.กลุ่มนเิทศฯ ภาษาต่างประเทศ พญาวัง 0857170833 

2. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ รอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ภาษาต่างประเทศ พญาวัง 0854156193 

3. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก ์ ภาษาไทย กัลยา 0996177068 

4. นายชนินทร์ วรรณมณ ี ศึกษานิเทศก ์ สุขศึกษาและพลศึกษา เถินบุรินทร ์ 0811803000 

5. นายสรวง  ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก ์ ศิลปะ บุญวาทย ์

จามเทวี/หริภญุชัย/ศรีวิชัย 

0815685296 

6. นางสาวพิชญา ค าปัน ศึกษานิเทศก ์ คณิตศาสตร/์คอมฯ จามเทวี/หริภญุชัย/ศรีวิชัย 0830317882 

7. นายกฤษฎา มณเีชษฐา ศึกษานิเทศก ์ การงานอาชีพ กัลยา 0908919162 

8. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก ์ วิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์ บุญวาทย ์ 0817844778 

9. นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก ์ วิทยาศาสตร ์ เถินบุรินทร ์ 0955539954 

10 นายพีรวุทธิ์ สีตาบตุร ศึกษานิเทศก ์ สังคมศึกษาฯ กัลยา 0899621940 

11. นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ ์ ศึกษานิเทศก ์ สุขศึกษาและพลศึกษา จามเทวี/หริภญุชัย/ศรีวิชัย 0897590456 

 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 นายประจักษ์  สีหราช  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 นายโกศล  สินธุบุญ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางอุดม  ถาวร    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 นางมัณฑนา  ลิ้มตระกูล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 นางวัชรี  สิทธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นายชวพล  แก้วศิริพันธ์  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 นายมนตรี  นันไชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน 
 นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นายชนินทร์  วรรณมณี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นางสาวพิชญา  ค าปัน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นายกฤษฎา  มณีเชษฐา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นางสาววาสนา  บุญมาก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 นายศรพิชัย  ศรีสมยศ  ธุรการ 
 

บรรณาธิการกิจ 
 นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

ออกแบบ 
 นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 



แผนกำรนิเทศโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 35 โดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 35
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร. 2562


