
      

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-------------- 
ก. บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
ข. วิสัยทัศน ์

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

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

ทั่วถงึและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

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

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิต ิเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

จ. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ

เฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
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2. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผู้ เรียนบ้ านไกลได้รับ โอกาสทางการศึกษาจากการได้ เข้าพัก 

ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 

(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง
เหมาะสม  

(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website 
Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital 
Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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2. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ด ี(Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education) 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที ่
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3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
ที่ก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ       
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ 
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11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน

ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 

3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
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(7) พัฒนาผู้ เรียนให้ มี สมรรถนะด้ านดิจิทั ล  (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน 
PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิ งสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
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3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะทีด่สีามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้ เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ  เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่ งเส ริมการเรียน รู้ และ พัฒ นาด้ านอารมณ์ และสั งคม  (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
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3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้ าหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีมี่ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา

พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ

ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ   
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(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็น
เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

(13) จัดให้มรีะบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา 

และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ 

จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ 

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
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3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.7.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่

การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู 
มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูล
ก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้
อย่างต่อเนื่อง  

2. เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน 
และความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
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(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

(6) ส่ ง เส ริ ม และพั ฒ น าครู ให้ อ อกแบ บ การ เรี ยน รู้  ก ารจั ด การ เรี ยน รู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทั กษะด้ าน  Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั กษะสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1. บทน า 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
4)  
น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เป้าประสงค์ 
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.2  แนวทางการด าเนินการ 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มมีาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
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3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ

ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการท างานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา 
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศกึษา 
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3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี โครงข่ายสื่ อสารโทรคมนาคมที่ มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 

Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู

อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1. บทน า 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับ
การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

2. เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
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(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าทีท่ั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 

4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบ 
การกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
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(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป 
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง 
ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ

เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่ 
การตดัสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  


