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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก. บทนํา 

ร ัฐธรรมน ูญแห งราชอาณาจ ักรไทย พ .ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕  หน าที ่ของร ัฐ มาตรา ๕๔  

บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั ้งแตกอนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ที ่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื ่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก ็บคาใชจาย ตามนัยขอ ๓ กําหนดวา  

“ใหสวนราชการที่เกี ่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานดําเน ินการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ๑๕ ป  

ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติ

ว า  “ ให ร ัฐพ ึง จ ัด ให ม ีย ุท ธศ าสตร ช าต ิเป น เป าห มายก ารพ ัฒ น าป ระ เทศอย า งยั ่ง ย ืน ต าม ห ล ัก 

ธรรมาภ ิบาล เพื ่อ ใชเป นกรอบในการจัดทําแผนต าง ๆ ให สอดคลองและบ ูรณาการกัน เพื ่อให เก ิด 

การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”  

อนึ ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที ่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาประเทศ ดังนี ้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน เปนประเทศท่ี

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา

ประเทศตามวิสัยทัศนไว ๖ ยุทธศาสตร คือ 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ 

เปนอยางยิ่ ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่ งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให

เปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ 

ซึ่ ง  “คน ไทย ใน อน าคต  จะต อ งมี ค วามพ รอ ม ท้ั งก าย  ใจ  ส ติป ญ ญ า มี พั ฒ น าการ ท่ี ดี รอบ ด าน 

และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  

มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง

อย า งต อ เนื่ อ งต ลอด ชี วิ ต  สู ก าร เป น คน ไทย  ท่ี มี ทั ก ษ ะ สู ง  เป น น วั ต ก ร  นั ก คิ ด  ผู ป ระก อบ ก าร  

เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกําหนด 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื ่อ เสร ิมสร างความมั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. พัฒนาผูเร ียนใหม ีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื ่อสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

๓. พ ัฒ นาศ ักยภาพและคุณภาพ ผู เร ียน ให ม ีสมรรถนะตามหลักส ูตรและค ุณล ักษณะ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 

ง. เปาหมาย 

๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ

อื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผูเร ียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู  มีทักษะ  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที ่ ๒๑ มีสุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย  



ห น า  | ๓ 
 

 

มีความสามารถในการพึ ่งพาตนเอง ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง และการเปนพลเม ือง  

พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔. ผู เร ียน ที ่ม ีความต อ งการ จําเป นพ ิเศษ  (ผู พ ิก าร ) ก ลุ มชาต ิพ ันธุ  ก ลุ ม ผู ด อย โอกาส  

และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู บ ร ิห าร  ค ร ู แ ละ บ ุค ล าก รท างก ารศ ึก ษ า เป น บ ุคคลแ ห งก า ร เร ีย น รู  ม ีค ว าม รู 

และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป าหมายการพัฒนาอยางยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ 

ที ่ม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  และการราย งาน ผลอย า ง เป น ระบ บ  ใช ง าน ว ิจ ัย  เทค โน โลย ีและน ว ัตก รรม 

ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ 

นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

บทนํา 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพื่อ

มุ งเน นการพ ัฒนาผู เร ียนทุกคน  ให ม ีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่น ในการปกครองระบอบ

ประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ทรงเป นประม ุข  ม ีท ัศนคติที ่ด ีต อบ าน เม ือง  ม ีหล ักคิดที ่ถ ูกต อง  

เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม

อารี ม ีว ิน ัย  และรักษาศ ีลธรรม  เปน ผู เร ียนที ่ม ีความพรอมสามารถรับม ือก ับภัยคุกคามร ูปแบบใหม 

ทุกร ูปแบบ  ที ่ม ีผลกระทบตอความมั ่นคง  เช น  ภ ัยจากยาเสพต ิด  ความร ุนแรง  การค ุกคามในช ีว ิต 

และทรัพยสิน  การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  ควบคูไปกับการปองกัน 

และแกไขปญหาที่มีอยู ในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม 

สอดคลองก ับบร ิบทของพื ้นฐาน  สภาพทางภ ูม ิศาสตร  ด านเศษฐกิจ  และสังคม  ซึ ่งม ีความแตกต าง 

ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร 

พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับ

บริบทของพื้นที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

เปนตน 

เปาประสงค 

๑ . ผู เ ร ียนท ุกคน ที ่ม ีพ ฤต ิก รรม ที ่แ สดงออกถ ึงความ รัก ในสถาบ ันห ลัก ขอ งชา ติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที ่พ ึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว  

ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจตริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั ่นคง เชน  ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

๔. ผูเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ

การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู ในพื้น ท่ี

หางไกลทุรกันดาร เชน  พื ้น ที่สูง  ชายแดน ชายฝ งทะเล และเกาะแกง  เปนตน  ไดรับการบริการ 

ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
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ตัวชี้วัด 

๑. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. รอยละของ ผูเรียน ที ่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที ่ดีต อบาน เมือ ง  

มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม 

อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓ . ร อ ย ละข อง ผู เ ร ียน ม ีค ว าม รู  ค ว าม เข า ใจ  แ ละม ีค ว าม พ ร อม สามารถร ับ ม ือ 

กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน

ชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

๔. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส 

และการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู

ในพื ้น ที่ห าง ไกลทุรกันดาร เชน  พื ้น ที่สูง  ชายแดน  ชายฝ งทะเล และเกาะแกง  ไดรับการบริการ 

ดานการศึกษาขั้นพื ้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท 

ของพื้นท่ี 

๖. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกลาเจาอยูหัว  และหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒ นาผูเร ียน ใหมีค ุณลักษณะอันพึงประสงคตาม ที ่กําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗ . จําน วนสถานศึกษ าที ่จ ัดบรรยาก าศสิ ่ง แวดลอม  และจัดก ิจกรรมการ เรียน รู 

ใหผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี 

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด 

ที ่ถ ูกตอง  เป นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีค ุณธรรม  จริยธรรม  ม ีค าน ิยมที ่พ ึงประสงค  

มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑  สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และสําน ักงาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  ๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพ ระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส ินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกลา เจาอยู ห ัว  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื ่อพ ัฒนาผูเร ียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

 (๒) จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ี

ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคานิยม ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี

วินัย และรักษาศีลธรรม 

๒ .  พ ัฒ น า ผู เ ร ีย น ม ีค ว า ม ใ ห ม ีค ว า ม พ ร อ ม ส า ม า ร ถ ร ับ ม ือ ก ับ ภ ัย ค ุก ค า ม 

ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ

แกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความรู 

คว าม เขา ใจ เกี ่ย วก ับภ ัยค ุกคาม ที ่ม ีผลก ระทบตอความมั ่น ค ง  ภ ัย จากยา เสพ ติด  ความร ุน แร ง  

การคุกคามในชีว ิตและทรัพยสิน  การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัต ิและภาวะฉุก เฉ ิน  

และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(๓) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับ

คําปรึกษาช้ีแนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 
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๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน  ดําเน ินแผนงาน  โครงการตาม

ยุทธศาสตร การศ ึกษาเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจังหว ัดชายแดนภาคใต  (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร ๖ ขอ คือ 

   ๑. การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 

   ๒. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 

   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   ๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 

   ๕. การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย 

ในวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

(๒ ) สําน ัก งานคณะกรรมการก ารศึกษา ขั ้นพื ้น ฐาน  สงเสริมและสรางโอกาส 

ใหผูเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง  

(๓ ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา 

ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื ้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

๔. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ 

  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม

ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื ้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง 

ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๑ )  สน ับ สน ุน งบ ป ระ ม าณ ใน ก ารพ ัฒ น าค ร ูแ ล ะบ ุค ลาก รท างก ารศ ึก ษ า 

ในพื้นท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปน

และ เหมาะสมกับบริบท 

(๒ )  จ ัดส ร ร งบ ป ระม าณ เพิ ่ม เต ิม ให ส ถ าน ศ ึกษ า ใน ก ลุ ม โ ร ง เร ีย น พื ้น ที ่ส ูง 

ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรัก

ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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(๓) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที ่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื ้น ที ่สูง ใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน  ชายฝ งทะเล  และเกาะแกง”  

ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอส่ือสารผานชองทางออนไลน  

๔.๒ สถานศึกษา 

(๑ )  พ ัฒ น าร ูป แบ บ แ ละว ิธ ีก าร จ ัดก าร เร ีย น รู  สื ่อ ก า ร เร ียน รู  แ ละก าร ว ัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 

และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(๒) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยใน

ชีวิตประจําวัน 

(๔) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

นโยบายท่ี ๒  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

บทนํา 

ยุทธศาสตรชาต ิด านการสร างความสามารถในการแขงข ัน  ให ความสําคัญกับศักยภาพ 

และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื ่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื ่อนสําคัญ 

ใน การยก ระด ับ กา รพ ัฒ น าป ระ เทศ ใน ท ุกม ิต ิไป สู เป าหม ายก าร เป น ป ระ เทศ ที ่พ ัฒ น าแล ว  

มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั ้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเร ียน 

ให ม ีค วาม เป น เล ิศ ทางว ิช าก ารจ ึงม ีค ว าม จํา เป น อย างยิ ่ง ที ่จะ ต อ ง ดํา เน ิน ก าร ให สอดคล อ งก ัน  

โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยาง

เต็มศ ักยภาพ มีความเป น เล ิศทางดานว ิชาการ ม ีท ักษะที ่จําเป น ในศตวรรษที ่ ๒๑ ม ีความเป น เล ิศ 

ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อ

ใช เป น เครื ่องม ือ ในการเร ียนรู ได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ  ม ีน ิส ัยร ักการเร ียนรู และการพ ัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื ่องตลอดชีว ิต สู การเปนคนไทย ที ่มีท ักษะวิชาชีพชั ้นสูง เปนน ักคิด เปน ผูสรางนวัตกรรม  

เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

ม ีความย ืดหยุ นทางด านความค ิด สามารถทํางานร วมก ับ ผู อื ่น ได ภายใตส ังคมที ่เป นพห ุว ัฒนธรรม  

และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

ท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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เปาประสงค 

๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 

๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู ท่ีสอดคลองกับทักษะที่

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ด านการรู เรื ่อ งคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรู เรื ่อ ง

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

 พ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ผู เร ีย น เต ็ม ต าม ศ ัก ย ภ าพ  นํ า ไป สู ค ว าม เป น เล ิศ ด า น ว ิช าก า ร 

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

    ๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื ่อ งม ือวัดแวว และรวบรวม เครื ่อ งม ือ 

วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

    ๑.๒ สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัด

ท า ง ก า ร เร ีย น ข อ งน ัก เร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ต อ น ต น ข อ ง โร ง เร ีย น ใน เข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  

จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตน เอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา 

ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

    ๑ .๓  ศ ึกษา  ว ิเค ราะห ค วาม เหม าะสมของว ิธ ีแ ละก ระบวน การงบ ป ระมาณ  

ตั ้งแตจํานวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู เรียนอยาง เพ ีย งพอ  และเหมาะสม  

วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจายอํานาจให

สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

    ๑ .๔  ส ง เส ร ิม สน ับ สน ุน ให  สําน ัก ง าน เข ต พื ้น ที ่ก ารศ ึกษ า  แ ละ สถ าน ศึก ษ า 

จ ัด ทํา แ ผ น ง า น  โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม  เพิ ่ม ศ ัก ย ภ า พ ผู เ ร ีย น ต า ม ค ว า ม ถ น ัด  ค ว าม สน ใจ  

และความตอ งการพัฒนา ทั ้งด านวิชาการ ดานอาชีพ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตั้งแตร ะดับ

สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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                     ๑ .๕   กําก ับ  ต ิดตาม  และ ให ค ว าม ช วย เห ล ือ ส ถาน ศึกษ า  พ ร อม ทั ้ง ร าย งาน 

ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒. สถานศึกษา  

๒.๑ ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และ

ค ว าม ถ น ัด  โ ด ย จ ัด ก า ร เร ีย น รู ผ า น ก ิจ ก ร ร ม ก า รป ฏ ิบ ัต ิจ ร ิง  (Active Learning)  เช น  ก า ร จ ัด 

การเรียนรู ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น  ( Independent Study : IS) การเรียนรู 

เช ิงบ ูรณ าการแบบ สห วิทย าก าร  เช น  สะ เต ็มศึกษา  (Science Technology Engineering and 

Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

๒.๒  ปรับ เป ลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุ ง เนนการจัดการเรียนรู ให ผู เร ียน 

มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื ่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

๒ .๔  ส ง เส ร ิม  สน ับ สน ุน  ให ค ร ูแ ล ะ บ ุค ล าก ร ท า งก ารศ ึก ษ า  ได ร ับ ก าร พ ัฒ น า 

เพื ่อปรับ เป ลี่ยนกระบวนการจัดการ เรียนรู ให แก ผู เ ร ียน โดย เน นการจัดการ เรียนรู ให แก ผู เ ร ียน 

เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู  ให ผู เ ร ียนมีความ เปน เลิศ ในทักษะสื ่อสารภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอยางนอย ๑ ภาษา 

๒.๖ ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม

สมร รถ นะ ร าย บ ุคคล  โด ยการจ ัด ให ม ีก า รว ัดป ระ เม ิน จากส ว นก ลาง ใน ชั ้น ม ัธยม ศ ึกษ าป ที ่ ๓  

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๒.๗ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  
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นโยบายท่ี ๓  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

บทนํา 

นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุ งเน นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเริ ่มตั ้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษา ดังนี้ 

พ ัฒ น าป ระช าก รว ัย เร ีย น ท ุก คน  ท ุก ช ว งว ัย  ตั ้ง แ ต ช ว งป ฐ ม ว ัย  ป ระถม ศ ึก ษ า  

และม ัธยมศ ึกษา  ผู เร ียน ที ่ม ีความตอ งการด ูแล เป นพ ิเศษ  ให ม ีความพรอม ทั ้งทางด าน ร างกาย  

จิตใจ อารมณ สังคม  และสติปญญา มีศ ักยภาพ  มีทักษะความรู  เปนคนดี มีวิน ัย เร ียนรู ไดด วยตนเอง  

ม ีความสามารถในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเง ิน ที ่เหมาะสม  สามารถ ดํารงช ีว ิต 

อย างม ีค ุณค า  โดยการพ ัฒนาระบบการเร ียนรู ที ่ตอบสนองต อการเป ลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑  

มีการออกแบบระบบการเรียนรู ใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู 

ที ่เหมาะสมกับตนเองไดอย างตอ เนื ่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึง 

พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญา 

แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะดาน

กีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

ครู และบ ุคลากรทางการศึกษา เปน ผู ที ่ม ีบทบาทสําคัญในการพ ัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ให คน ไทย เป นคนด ี คน เก ง  ม ีค ุณภาพ  พร อม สําหร ับว ิถ ีช ีว ิต ในศตวรรษที ่ ๒๑  คร ู และบ ุคลากร 

ทางการศ ึกษา ต องตระหน ักถึงความ สําค ัญ ในอาช ีพและหน าที ่ของตน โดย คร ูต องม ีจ ิตว ิญญาณ 

ของความเปนครู ม ีความรู ความสามารถอยางแทจร ิง และเป นตนแบบดานคุณธรรมและจร ิยธรรม 

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื ่อง เพื ่อประโยชนในการพัฒนาผูเร ียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  

ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาท่ี

กระตุ น สร างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธ ีเร ียนรู และวิธ ีจ ัดระเบียบการสรางความรู  ออกแบบกิจกรรม 

และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน 

เปาประสงค 

๑ . หลัก สูตรป ฐมวัย และหลัก สูต รแกนกลางการศ ึกษา ขั ้นพื ้น ฐ าน  ม ีการพ ัฒ น า 

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื ่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื ่อการวางแผนชีวิต ท่ี

เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 

๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
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๔. ผู เ ร ียน ไดร ับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ  เชื ่อม โยง สู อ าชีพ และการมีงาน ทํา 

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ   

๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

๗ . ครู ม ีความรู ค วามสามารถใน การจัดก าร เร ียนการสอน  และ เป น แบ บอย า ง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

๑ .  ผู เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ม ร ร ถ น ะ สํ า ค ัญ ต า ม ห ล ัก ส ูต ร  ม ีท ัก ษ ะ ก า ร เ ร ีย น รู 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-

NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

๔ .  ร อ ยละ ผู เร ียน ที ่จบ การศ ึกษ า ชั ้น ประถม ศึกษ าป ที ่ ๖  ชั ้น ม ัธ ยม ศึกษ าป ที ่ ๓  

ชั ้น ม ัธยมศึกษาป ที ่ ๖  ม ีท ักษ ะการ เร ียน รู ที ่เ ชื ่อ ม โยง สู อ าชีพ และการม ีง าน ทํา  ต ามความถน ัด  

และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและ

วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

๕. ผู เ ร ียนท ุกคนมีทักษะพื ้น ฐาน ในการ ดําร งชีว ิต  สามารถ ดําร งชีว ิตอยู ในสังคม 

ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน

พหุวัฒนธรรม 

๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

๗ .  คร ู ม ีก า ร เป ลี ่ย น บ ทบ าทจ าก  “คร ูผู ส อ น ”  เป น  “ Coach”  ผู ให คําป ร ึก ษ า

ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป น ม าตรการสน ับ สน ุน ให ม ีก ารพ ัฒ นาห ล ัก ส ูต รแกน กลางให เป น หล ัก ส ูต ร 

เช ิงสมรรถนะ  สอดคลองก ับท ักษะที ่จําเป น ในศตวรรษที ่ ๒๑  เอื ้อต อการพ ัฒนาสมรรถนะผู เร ียน 

เป น รายบ ุคคลอย าง เหมาะสมท ุกด าน ทั ้งทางด าน ร างกาย  จ ิต ใจ  อารมณ  ส ังคม  และสต ิป ญ ญ า  

มีทักษะส่ือสารภาษาไทย   

        มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๑ )  พ ัฒ น าห ลัก ส ูต รท ุก ร ะ ด ับ เพื ่อ ให ผู เ ร ีย น ได ร ับ ก ารพ ัฒ น า ทั ้ง  ๔  ด าน  

(รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๒) สง เสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู  “ครูผูสอน” เปน “Coach” 

ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

    ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  

เนนการพัฒนาผูเร ียนเปนรายบุคคล (หลักสูตร เชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู 

ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นท่ี 

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

    เด็กปฐมวัยไดร ับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน  ทั ้งทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวิน ัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  

(ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

            โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  

  (๑) จ ัด ทํ า เ ค รื ่อ ง ม ือ ป ร ะ เม ิน พ ัฒ น า ก า ร เด ็ก ป ฐ ม ว ัย  

และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

  (๒)  ส ง เส ร ิม ส น ับ ส น ุน ก า ร ดํา เน ิน ง า น ข อ ง สํา น ัก ง า น 

เขตพื ้น ที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื ่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   และดําเนินการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรู

ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  (๓)  สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัย

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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  (๔)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด 

ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ อ งค ค ว า ม รู ให ม  ๆ  เกี ่ย ว ก ับ ก าร จ ัด ก า รศ ึก ษ า ป ฐม ว ัย  เพื ่อ บ ร ิก า ร แ ก โ ร ง เร ีย น 

และผูสนใจ   

  (๕)  กําก ับ  ต ิดตาม  และ ให คว ามชวย เหลือ สถานศึกษ า 

รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

๒.๑.๒ สถานศึกษา 

  (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 

จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

  (๒) จ ัด ก าร เร ียน รู  ส ร า ง ป ระสบ ก ารณ  เน น ก าร เร ีย น 

เปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 

  (๓)   ป ร ับ ป ร ุง อ า ค าร ส ถ า น ที ่ สิ ่ง อํ าน ว ย ค ว า ม สะ ด ว ก  

สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๔)  จัดหาสื่อ  อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 

และความปลอดภัย 

  (๕)  อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ

แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ 

  (๖)  ส ร า ง ค ว าม รู ค ว าม เข า ใจ แ ก ผู ป ก ค ร อ ง ใน ก า ร จ ัด

การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  (๗)   สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 

            ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

          โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

  (๑)  สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ   

           - เปนไปตามหลักสูตร  

           - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

           - มีทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา

สอดคลองกับความตองการของประเทศ   
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           - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา

นวัตกรรม 

           - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล

เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ    

           - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

  (๒)  จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) น ัก เรียน ชั ้นประถมศึกษาปที ่ ๓  และดําเน ินการประ เมิน  รวม ทั ้งประสานการดําเน ิน งาน 

เพื ่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วิเคราะห 

ผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

  (๓)  สง เสริม  สน ับสนุน ใหสําน ัก งาน เขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา 

และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู เพื ่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน 

ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

  (๔) ส ร า ง ก ล ไ ก ข อ ง ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 

เพื ่อสง เสริมกระบวนการเรียนรู ต ามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอม สูการประกอบ 

สัมมาอาชีพ 

  (๕)  ดํ า เ น ิน ก า ร ต ิด ต า ม  แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ใ ห ผู เ ร ีย น 

ไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ 

  (๖)  กําก ับ  ต ิดตาม  และ ให คว ามชวย เหลือ สถานศึกษ า 

ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ  

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

๒.๒.๒ สถานศึกษา 

  (๑)  จ ัด ก า ร เร ีย น รู ที ่ใ ห ผู เ ร ีย น ไ ด เ ร ีย น รู ผ า น ก ิจ ก ร ร ม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  (๒)  จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู 

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

           - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

           - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

           - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

           - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

           - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล 

และการหาความสัมพันธ 
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  (๓)  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค ว าม ถ น ัด แ ละ ค ว าม ส น ใจ  ร ว ม ถ ึง ก ิจ ก ร ร ม ก าร แ น ะ แ น ว ทั ้ง ด าน ศ ึก ษ าต อ  

และดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม

และนําไปปฏิบัติได 

  (๔)  จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมี

ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

  (๕)  จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เร ีย น รู แ ล ะ พ ัฒ น า ด า น อ า ร ม ณ 

และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

  (๖)  จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น เ พื ่อ เ พิ ่ม ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด 

แบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

  (๗) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน

ถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 

  (๘)  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

            ผู เร ียนระดับมัธยมศึกษา ไดร ับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ  อารมณ  

สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห  

มีทักษะดานภาษาไทยเพื ่อใชในการเรียนรู  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลย ี ไดร ับการพ ัฒนาทักษะการเรียนรู ที ่เชื ่อมโยงสู อาชีพและการมีงานทํา  นําไป สู 

การม ีท ักษะอาช ีพ ที ่สอดคล อ งก ับความต อ งก ารของประเทศ  ม ีความย ืดหยุ นทางด านความค ิด  

สามารถทํางานร วมก ับผู อื ่น ได  ภายใต ส ังคมที ่เป นพห ุว ัฒนธรรม  ม ีท ักษะพื ้น ฐาน ในการดํารงชีว ิต 

มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

           โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  

  (๑) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

 

           - เปนไปตามหลักสูตร  

           - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  
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           - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษาท่ี ๓  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   

           - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนา

นวัตกรรม 

           - มี ความสามารถด าน ดิ จิ ทั ล  (Digital) และ ใช ดิ จิ ทั ล 

เปนเครื่องมือในการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           - มี ทั ก ษ ะท างด าน ภ าษ าไทย  เพื่ อ ใช เป น เค รื่ อ งมื อ 

ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓      

  (๒ )  ประสานการดํา เน ิน ง าน เพื ่อ ทดสอบทางการศึกษ า

ระดับชาต ิขั ้นพื ้น ฐาน  (O-NET) ชั ้น ม ัธยมศึกษาป ที ่ ๓  และ ชั ้น มัธยมศ ึกษาป ที ่ ๖  ว ิเคราะห ผล 

การประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน 

  (๓ )    สง เส ร ิม  สน ับ สน ุน  สําน ัก ง าน เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษ า 

และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู เพื ่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน 

ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

  (๔)  ส ร า ง ก ล ไ ก ข อ ง ร ะ บ บ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า 

เพื ่อสง เสริมกระบวนการเรียนรู ต ามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอม สูการประกอบ 

สัมมาอาชีพ 

  (๕)  จัดทําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเพิ ่มศักยภาพ

ผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการ

พัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวม ทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุน ใหผู เรียน  

มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

  (๖)  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

๒.๓.๒ สถานศึกษา    

  (๑)  สงเสริมครูใหจัดการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  (๒)  สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน 

หรือบันได ๕ ข้ัน (Independent Study : IS) 

  (๓)  สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

มุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

 

           - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
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           - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

           - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

           - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

           - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการ

หาความสัมพันธ 

  (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเร ียน ที ่ม ีความรู และทักษะดาน

วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ

ต น เอ ง ใ ห ม ีส ุข ภ า ว ะ ที ่ด ี ส า ม า ร ถ ดํ า ร ง ช ีว ิต อ ย า ง ม ีค ว า ม ส ุข ทั ้ง ด า น ร า ง ก า ย แ ล ะ จ ิต ใ จ  

เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด 

ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

  (๕)  สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม 

(Social and Emotional Learning : SEL)  

  (๖)  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

    เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอย

โอกาส ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 

    โดยแนวทางการดําเนินการ 

    (๑) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ ัฒนาระบบการว ัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

    (๒)  สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน  ส ง เสร ิม  สน ับสน ุน 

การจัดการศึกษา รวมทั ้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ 

และเด ็กด อยโอกาสในร ูปแบบที ่หลากหลายเหมาะสมก ับบร ิบท และความตร องการจําเป นพ ิเศษ 

เฉพาะบุคคล 

    (๓ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน ส ง เสร ิม  สน ับสน ุน 

การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (๔) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สน ับสน ุนทร ัพยากร  

และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 

    (๕)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา 

นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 

    (๖) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลัง

ครูและบุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
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    (๗ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้น ฐาน ส ง เสร ิม  สน ับสน ุน 

ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม ีความรู ทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที ่ดี 

ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

    (๘)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการใหบริการ

เทคโนโลยี สิ ่งอํานวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความชวยเหลืออื ่น ใดทางการศึกษาที ่สอดคลอง 

กับความตองการจําเปนพิเศษ 

    (๙) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สนันสนุนการพ ัฒนา 

ภาคีเครือขาย (Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ

และเด็กดอยโอกาส 

๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียน รูใหแก

ผูเรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 

   เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน

พัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู 

(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๑ ) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  ส่ือ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ 

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 (๓) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื ่อเปน

เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

 (๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

   3.๒ สถานศึกษา 

 (๑) ประยุกต ใชขอมูลองคความรู  ส่ือ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  

หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 

 ( ๒ )  จ ัด ก า ร เ ร ีย น รู ผ า น ร ะ บ บ ด ิจ ิท ัล  ( Digital Learning Platform)  

เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื ่อพัฒนาผูเรียน ใหผู เรียนเรียนรู ดวยตนเอง 

ผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
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๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพ ัฒ นาค ุณ ภาพคร ู จ ึงต อ ง ดําเน ิน การ ตั ้งแต ก ารผล ิต  และการพ ัฒ นาครู 

อยางตอเนื ่อง โดยสําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตองร วมม ือก ับสถาบันการผลิตครู  

ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 

เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทาง

สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกัน 

รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครู

จากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

๔.๑  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 

    การผลิตครูที ่ม ีค ุณภาพ เปนมาตรการการสรางความร วมมือก ับสถาบ ัน 

การผล ิต คร ู ให ผล ิตค ร ูที ่ม ีจ ิต ว ิญ ญ าณ ข องคว าม เป น ค ร ู ม ีค ว าม รู ค วามสาม ารถอ ย า งแท จร ิง  

และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 

    โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สรางความรวมมือ 

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 

 (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมมือกับสถาบันการ

ผลิตครูวางแผนวิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 

 (๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษา

ให น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า  ที ่ม ีท ัศ น ค ต ิที ่ด ีต อ อ า ช ีพ ค ร ูเ ข า ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ส ถ า บ ัน 

การผลิตครู 

 (๔ )  สํ า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  ต ิด ต า ม  

และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ 

๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    การพ ัฒ นาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา เป นม าตรการที ่สําน ัก งาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” 

เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

เรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ

การสรางความรู  ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเร ียนรู ให ผู เร ียน ม ีบทบาทเป นน ักว ิจ ัย 

พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
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   โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา  สง เสริม  สนับสนุน ใหครู ศ ึกษาวิเคราะห ความตอ งการ จํา เปน ในการพัฒนาตน เอง  

(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(๒ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช่ือมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ 

(Career Path) 

(๓ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(๔ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ท่ีกําหนดท่ีเช่ือมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

(๖ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital 

Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ 

สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของตน 

(๗ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

ก า ร ศ ึก ษ า  ส ง เส ร ิม  พ ัฒ น า  แ ละ ย ก ร ะ ด ับ ค ว า ม รู ภ าษ า อ ัง ก ฤ ษ ข อ งค ร ูที ่ส อ น ภ าษ าอ ัง ก ฤ ษ  

โดย ใชร ะ ด ับก ารพ ัฒ น าท างด าน ภาษ า  (Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(๘ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

ก ารศ ึกษ า  สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับ 

การวัดประเมินผลท่ี เน น ทักษะการคิด ข้ัน สูง (Higher Order Thinking) ผ านกิจกรรมการปฏิ บั ติจริ ง  

(Active Learning) 

(๙ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

ก า รศ ึก ษ า  สง เส ร ิม แ ละ พ ัฒ น าคร ูให ม ีค ว าม รู แ ล ะท ักษ ะ ใน ก ารจ ัดก าร เร ีย น รู สําห ร ับ ผู เ ร ีย น 

ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated Instruction) 
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(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สง เสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา  สง เสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรู ใน โรงเรียนขนาดเล็กได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สง เสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา  สง เสริมสนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตน เองผานระบบ Online  

และแบบ Face - to - Face Training 

(๑๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดาน

คุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(๑๕) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา นํา เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปน เครื ่องมือในการบริหารจัดการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาทั ้ง ระบบ  ตั้ง แตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนา

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

 ๒)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน 

เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผู เรียน 

ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 

 ๓)  สง เสริม  สนับสนุน  ใหผู บ ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

 ๔)  พ ัฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ม ด ิจ ิท ัล  ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ผู บ ร ิห า ร  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

 ๕)  พัฒนาครูใหมีความชํานาญ ในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา 

คอมพิวเตอร (Coding) 
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นโยบายท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

บทนํา 

นโยบายการสร าง โอกาสในการเข าถ ึงบร ิก ารการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพและม ีม ารตฐาน  

และการลดความเห ลื ่อม ลํ้าทางการศ ึกษา เน นการสร างโอกาสให เด ็กว ัย เร ียน  และผู เร ียนท ุกคน 

เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพื้นที่ใด

ของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พื้นที่หางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อ

ลดความ เหลื ่อม ลํ้าทางการศ ึกษาของประเทศ โดย  สน ับสน ุน ให สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเพื ่อ ให 

บรรล ุเป าห มาย โลก เพื ่อ ก ารพ ัฒ นาอย า งยั ่ง ย ืน  (Global Goals for Sustainable Development)  

สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถิ่นหรือตําบล ระดับ

อําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรร

งบ ป ระ ม าณ แ ผ น ด ิน เพื ่อ สน ับ สน ุน ให เด ็ก ว ัย เร ียน ท ุก ค น ตั ้ง แ ต ร ะ ด ับ ป ฐม ว ัย  ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า 

และมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน 

ตามสภาพพื ้นที่ภ ูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ ่มเต ิม 

เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

ที ่ม ีค ว า ม ต อ ง ก า ร จํ า เป น พ ิเศ ษ  แ ล ะ จ ัด ส ร ร งบ ป ร ะ ม าณ เป น ค า ใช จ า ย ใน ก า ร ดํ า เน ิน ก า ร  

และงบลงทุนให สถานศึกษาตามความ จําเป น  ตลอดจนนําเทคโน โลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Technology)  

มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการ

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

 

เปาประสงค 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อ ใหบรรลุเปาหมายโลกเพื ่อการพัฒนาอยาง ยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development) 

๒. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น  ภาคเอกชน  และหนวยงานที่เกี ่ยวของ 

ในระดับพื้นท่ี รวมมือในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 

๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อให

สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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๖. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาส

เขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม  สนับสนุนและประเมินผลเพื ่อสรางหลักประกันสิทธิ 

การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

๒. ผู เ ร ียนทุกคน ไดร ับ จัดสรรงบประมาณอุดหนุน อยา ง เพ ีย งพอ และ เหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และ

ท่ีต้ังของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

๓. ผูเร ียนไดร ับการสนับสนุน  วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)  

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 

ขนาด และพื้นท่ี 

๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนัก เรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัย เรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น  ภาคเอกชน หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

   (๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน 

หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 

(๒ )  จ ัด ทําฐานขอม ูลประชากรวัย เร ียน  เพื ่อ เก ็บ รวบรวม  เชื ่อ ม โยงขอม ูล  

ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

  ๑.๒ สถานศึกษา 
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(๑) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นท่ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และภาคเอกชน วาง

แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ 

(๒ ) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทอ ง ถิ่น  ชุมชน  เอกชน  และหนวยงาน 

ที ่เกี ่ย วขอ ง ระดับพื ้น ที ่ จ ัด ทําแผนการรับน ัก เร ียนทุกระดับ  ตั ้งแตระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  

และมัธยมศึกษา 

(๓ ) ร วมก ับอ งคก รป กครอ งร ะด ับพื ้น ที ่ จ ัด ทํา สํามะ โน ประชากร ว ัย เร ียน  

(อายุ ๐ - ๖ ป) เพื่อในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 

(๔) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเข าถ ึง 

บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 

(๕) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน

บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖ ) ร วมม ือก ับอ งคก รป กครอ งระดับพื ้น ที ่ จ ัดอ าหาร  อาหาร เสริม  (นม )  

ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 

(๗ ) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื ้น ที่ สน ับสนุน ใหผู เรียนที ่อยู หาง ไกล  

ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

๒. การยกระดับ สถาน ศึกษ าในส ังกัดท ุก ระดับ และทุกป ระ เภท  ให ม ีค ุณ ภาพ  

และมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑ ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง  ๆ เชน ๑) มาตรฐานดานโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ๒) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน 

ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 

เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง  ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทาง

ภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 

(๒ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

ก า รศ ึก ษ า  สง เส ร ิม  สน ับ สน ุน  พ ัฒ น าส ถ าน ศ ึก ษ าร ะด ับ ตําบ ล  ร ะ ด ับ อํ า เภ อ  ร ะ ด ับ จ ัง ห ว ัด  

โร ง เร ีย น ขน าด เล ็ก  แ ละสถ าน ศึก ษ าป ระ เภ ทอื ่น  ให ม ีค ุณ ภ าพ  และต าม ม าต รฐาน ที ่กําห น ด  

โดย เน น สถานศึกษ าระด ับ ตําบ ล  โ ร ง เร ียนขนาด เล็ก ในพื ้น ที ่ห า ง ไกล  และ โรง เร ียน ขน าดเล ็ก 

ตามโครงการพิเศษ  

(๓ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สง เสริม  สนับสนุน  สํานักงานเขตพื ้น ที่การศึกษา ในการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

สถานศึกษาในทุกมิติ 
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๓. จ ัดสรรงบประมาณสน ับสน ุน ผู เร ียนท ุกกลุ ม  และสถานศึกษ าท ุกป ระ เภท      

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

  เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมลํ้า และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื ่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง

ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา

เพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษให

เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และ

เพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑ ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน และสํานักงานเขตพื ้น ท่ี

การศึกษา  ศึกษา วิเคราะห ความ เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับ ผูเร ียน  และ

สถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(๒ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความ

คิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(๓ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

(๔ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สง เสริม  สนับสนุน  สําน ัก ง าน เขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา  สนับสนุนกระบวนการจัด ทําแผน

งบ ป ระม าณ  แ ละ ต ิด ต าม  กํา ก ับ ก าร ใช จ า ย งบ ป ระ ม าณ ข อ งสถ าน ศ ึก ษ า ให ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ 

และมีความโปรงใส 

๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเคร่ืองมือในการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส ง เส ร ิม  ส น ับ ส น ุน ให ส ถ า น ศ ึก ษ าม ีร ะ บ บ โค ร ง ข า ย สื ่อ ส า ร โท ร ค ม น าค ม ที ่ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  

และมีความปลอดภัยสูง 

(๒ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สง เสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื ่องมือ 

ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 
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(๓ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(๔ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

ก า ร ศ ึก ษ า  ส ง เ ส ร ิม  ส น ับ ส น ุน อ ุป ก ร ณ ด ิจ ิท ัล  (Digital Device)  สํ า ห ร ับ ผู เ ร ีย น ท ุก ร ะ ด ับ  

ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื ่องมือในการพัฒนา 

การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(๕ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 

Pedagogy)  สํ า ห ร ับ ค ร ูอ ย า ง เห ม า ะ ส ม  เพื ่อ เป น เ ค รื ่อ ง ม ือ ใน ก า ร จ ัด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ร ีย น รู 

เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖ ) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  และสํานัก งาน เขตพื ้น ท่ี

การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

 

นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

บทนํา  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 

ศาสตรของพระราชาสู การพัฒนาที ่ยั ่งย ืน  โดยยึดหลัก  ๓  ประการคือ  “มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  

มีภูมิคุ มกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

ทั้ง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ 

ระหว างก ัน ทั ้งภายในและภายนอกประเทศอย างบ ูรณ าการ  โดยม ีว ิส ัยท ัศน เพื ่อ ให ประ เทศไทย  

“เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐” 

ดังนั ้น  นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานเพื ่อรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา 

ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้ง ๑๗ เปาหมาย  

มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพื ้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน  ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป 

อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

เปาประสงค 
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๑. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิต

และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

๒ . สถานศึกษ าสามารถนํา เทค โน โลย ีม าจัด ทําร ะบบ สารสน เทศการ เก ็บขอม ูล 

ดานความรู เรื ่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อ สิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน  

ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๔. สถานศึกษามีการบ ูรณาการหลักสูตร  ก ิจกรรม เรื ่อ งว งจรชีว ิต ของผลิตภัณฑ  

การผลิตและบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 

OFFICE) เพื่อใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาใน สําน ัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  จาก ๒๒๕  เขต  

มีน โยบายสง เส ริมความรู แ ละสร างจิต สําน ึกและจัดการ เรียน รู ก ารผลิตและบริโภค ที ่เป น มิต ร 

กับส่ิงแวดลอม  

๗. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื ่อลดปริมาณขยะ จํานวน ๑๕,๐๐๐ 

โรงเรียน 

๘ .  ม ีส ถาน ศึกษ าน ว ัตก ร รม ต น แ บ บ ใน การนํา  3RS ม าป ระย ุก ต ใช ใน ก ารผล ิต 

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จํานวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 

๙.  สําน ัก ง าน เขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา ๒๒๕  เขต มีการ ทําน โยบายการจัดซื ้อจ ัดจา ง 

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก

ด า น ก า ร ผ ล ิต แ ล ะ บ ร ิโ ภ ค ที ่เ ป น ม ิต ร ก ับ สิ ่ง แ ว ด ล อ ม นํ า ไ ป ป ฏ ิบ ัต ิใ ช ที ่บ า น แ ล ะ ช ุม ช น  

เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 

และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื ่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ 

มาใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู ท่ีเกี่ยวของ 

๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

เร ียน รู ด า น ก ารลด ใชพ ล ัง ง าน  ก ารจ ัดก ารขยะแ ละอน ุร ัก ษ สิ ่ง แ วดล อม เพื ่อ เป น แห ลง เร ียน รู  

และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ใน

ก าร ดํา เน ิน ก ิจก ร รม ป ระ จําว ัน ใน สถาน ศึก ษ าแ ละ ที ่บ าน  แ ละข อ ม ูลข อ ง  Carbon Footprint  

ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย

ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได 

๗. ครู และนัก เรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรม ที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช 

ใน โร ง เร ียน ก ารจ ัด ก าร เร ียน รู  แ ล ะป ระย ุก ต ใช ใน ช ีว ิต ป ระ จํา ว ัน แ ละ ช ุม ชน ได ต าม แ น วท าง  

Thailand ๔.๐ 

๘. สําน ักงาน เขตพื ้น ที ่ก ารศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  

และสถานที่ใหเปน สําน ักงานสีเขียวตนแบบมีน โยบายการจัดซื ้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

๑ .  จ ัด ทํ า  Road Map แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร เพื ่อ จ ัด แ น ว ท า ง ก า ร ดํา เน ิน ท า ง 

การใหองคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๒ .  จ ัด ทํา คู ม ือ แ ล ะ พ ัฒ น า สื ่อ น ว ัต ก ร ร ม ใน ร ูป แ บ บ  QR CODE แ ล ะ สื ่อ ร ะ บ บ 

Multimedia และอื่น ๆ 

๓. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอน ตํ่าและชุมชนคารบอนตํ่าและพัฒนา

วิทยากรใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนตํ่า 

๔ .  พ ัฒ น าว ิเค ร าะ ห แ ผน ก ารจ ัด ก าร เร ีย น แ ละจ ัด ทําห น ว ย ก าร เร ีย น รู ใน เรื ่อ ง 

การผลิตและบริโภคที่เปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย  

จน ถึง ระดับ มัธ ยมศึกษ า  และพ ัฒ นาระบ บข อมูลสารสน เทศการ เก ็บ ขอม ูลก ารลดก าซ ที ่ม ีผล 

ตอปรากฏการณภ าวะ เรือนกระจก  เชน  คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบ เทียบและ 

การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนินชีว ิตประ จําวัน  Carbon emission /Carbon 

Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

๕. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปน ที่ปรึกษาในการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 

๖ .  พัฒ น าต อ ยอดและขยายผลศูน ย ก าร เร ียน รู ล ด ใชพ ลัง ง าน  ก ารจ ัดก ารขยะ  

และอนุรักษส่ิงแวดลอมใน ๖ ศูนย ๔ ภูมิภาค 

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม 

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใน ๖ ภูมิภาค 

๘ .  จ ัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ดํ า เน ิน ก า ร ต า ม  Road map แ ล ะ แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  

๒๕๕  เขต  เพื ่อ ดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขาย โรง เรียน  ชุมชน และเชื่อมตอ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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๙. สนับสนุน  สง เสริม  พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื ้อจัดจาง ที่เปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่ตนแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ

สํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green office) 

๑ ๐ .  พ ัฒ น า  ย ก ร ะ ด ับ ส ถ า น ศ ึก ษ า นํ า ร อ ง ข ย า ย ผ ล  ส ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต น แ บ บ 

ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ

เบอร ๕ และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร ๕ เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ

ขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

๑๑. สงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ

เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผานระบบ DLTV สง เสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตร 

กับ สิ ่งแวดลอมตอความปลอดภัย  และสุขภาพ ที ่ด ีสู ส ัง คม เมือ ง เชิงน ิเวศและการจัดการมลพ ิษ 

และ สิ ่ง แ วดล อม ที ่ด ีแ ละการ เล ือ กผล ิตภ ัณ ฑ  บ ร รจ ุภ ัณ ฑ ที ่เป น มิต รก ับ สิ ่ง แ วดล อมและฉลาก 

ท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑๓ .  พัฒ น าน วัตก ร รม โดย ใชก ร ะบวน การ  BBL/PLC และ  Decision – Making  

การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย  

ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑๔ . ขยายผลจากโรง เร ียนคาร บอน ตํ่า สู ช ุม ชน เชิงน ิเวศและการจัดก ารม ลพ ิษ 

และ สิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลัง งาน  การจัดการขยะและน้ํา เสีย  ชุมชนผลิตและบริโภค 

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑๕. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู

โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสง เสริม 

การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

๑๖. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  

จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอด 

สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน 

๑๗. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและ

นิเทศ เชิง คุณ ภาพพ ัฒ นาการกรอกขอมูล ระบบการน ิเทศติดตาม  แลก เป ลี ่ยนนํา เสนอผลงาน 

และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ 

สรุปผลรายงาน 

นโยบายท่ี ๖  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทนํา 
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นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนที่สําคัญ 

เนื ่อ งจาก เป นน โยบาย ที ่ก ระจายอําน าจการจ ัดก ารศ ึกษาให สถ านศ ึกษา  หร ือก ลุ มสถานศ ึกษา  

มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ด านการบร ิหารงานบ ุคคล และด านการบร ิหารงานทั ่ว ไป  และปรับบทบาทภารก ิจ 

ของหนวยงานทั ้งระดับสําน ักงานทั ้งสวนกลาง และระดับภูม ิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน 

ทุกระดับต้ังแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ี

จะปร ับต ัว ให ท ันต อการเป ลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา หน วยงาน สําน ักงาน เป นหน วยงาน 

ที ่ม ีห น า ที ่สน ับ สน ุน  ส ง เส ร ิม  ต รวจสอ บ  ต ิดตาม  เพื ่อ ให สถ าน ศ ึกษ าสาม ารถจ ัดก ารศ ึกษ าได 

อย างม ีประส ิทธ ิภาพ  นํา เทคโน โลย ีด ิจ ิท ัล  Digital Technology เช น  Cloud Technology Big Data 

Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ทั ้งระบบ  ม ีความโปร งใส ตรวจสอบได พร อมทั ้งปล ูกฝ งค าน ิยมความซื ่อส ัตย ส ุจร ิต ความม ัธย ัสถ 

และ เป ด โอ ก าส ให ท ุก ภ าคส ว น เข าม าม ีส ว น ร ว ม เพื ่อ ตอ บ สน อ งคว าม ต อ งก ารข อ งป ระชาชน 

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

เปาประสงค 

๑. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบ คลุม  ด านก ารบร ิห ารว ิช าก าร  ดานก ารบ ริห าร งบ ประมาณ  ดาน การบร ิห ารง านบ ุคคล  

และดานการบริหารงานท่ัวไป 

๒ . ห น ว ย ง าน ส ว น ก ล า ง  แ ล ะ สําน ัก ง าน เข ต พื ้น ที ่ก า รศ ึก ษ า  ต อ งป ร ับ เป ลี ่ย น 

ใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา  

เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ .  ห น ว ย งาน ทุก ร ะด ับ  ม ีค ว าม โป ร ง ใส  ป ลอ ดก ารท ุจ ร ิต แ ละ ป ระพ ฤต ิม ิช อ บ  

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔ . ห น วย ง าน ทุก ระด ับ ม ีก ร ะบ วนก าร  และก าร ว ิธ ีงบ ป ระมาณ ดาน การศ ึก ษ า  

เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 

๕. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
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ตัวชี้วัด 

๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

๒ .  ส ถ า น ศ ึก ษ า  สํ า น ัก ง า น เข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า  แ ล ะ สํ า น ัก ง า น ส ว น ก ล า ง  

ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุน  คลองตัวสูง  พรอมที่จะปรับตัวใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน  สง เสริม  ตรวจสอบ 

ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 

๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

๔. สถานศึกษา และหนวยงาน ในสังกัดทุกระดับมีความโปรง ใส ปลอดการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 

ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 

นําไป สู ก ารวิเคราะหเพื ่อ วางแผนการจัดการ เรียน รู สู ผู เ ร ียน ไดอย างมีป ระสิทธ ิภาพ  (Big Data 

Technology) 

๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรม

ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

๙ .  สถ าน ศึก ษ าท ุก แห ง ม ีร ะบ บ ข อ ม ูล ส ารสน เทศ ที ่ส าม ารถ ใช ใน ก าร ว า งแ ผน 

การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

๑. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

   เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบร ิหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  

ดานการบร ิหารงานบ ุคคล และดานการบร ิห ารงาน ทั ่ว ไป  โดย ดํา เน ินก ารเป น รายสถานศึกษา 

หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษา ว ิเคราะห  หลักเกณฑ ร ูปแบบ หนาที ่ อํานาจ และโครงสรางการกําก ับด ูแลของสถานศึกษา  

หรือกลุมสถานศึกษา 
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  (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศ ึก ษ า  ว ิเค ราะ ห  ห น า ที ่แ ล ะอํ าน าจ  อ งค ป ระ กอ บ  จําน วน ก รรมก าร  ค ุณ สม บ ัต ิ ห ล ัก เก ณ ฑ  

และว ิธ ีก ารสรรหาการเล ือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  

หร ือของก ลุ มสถานศึกษา โดยให คําน ึงถ ึงหล ักธรรมาภ ิบาลและความเป นอ ิสระของสถานศึกษา 

หรือกลุมสถานศึกษา ใหม ีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ 

และขอจํากัดของแตละพื้นที่ 

  (๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื ่อปฏิบ ัติหนาที ่สนับสนุนงาน 

ด าน ธ ุรการ  ด านการ เง ิน  การบ ัญ ช ีและพ ัสด ุ และด านบร ิห ารง านบ ุคคล  เพื ่อม ิให งานด ังกล าว 

เปนภาระท่ีเกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

  (๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 

หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จัดทําแผนปฏิบัต ิการและดําเน ินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ มสถานศึกษา 

ใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๖) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการ

แบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เปนตน 

  (๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ยกระดับสถานศึกษาใหเป นแหลงเรียนรู ตลอดชีว ิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพ ัฒนา 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (๘) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (๙) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา 

ใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ี

จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 

   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ 

ในการบร ิหารและจ ัดการศ ึกษาครอบคลุม ด านการบร ิหารว ิชาการ ด านการบร ิหารงบประมาณ  
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ด านการบร ิห ารงานบ ุคคล และด านการบร ิห ารงาน ทั ่ว ไป  โดย ดําเน ิน การเป น รายสถานศ ึกษ า 

หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 

  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เปนหนวยงาน 

มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานทั้งระดับสํานักงาน

สวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ

เป ลี ่ย น แ ป ล งข อ ง โลก อ ยู ต ล อ ด เวล า  ม ีค ว าม โป ร ง ใส  ป ลอ ด ก ารท ุจ ร ิต  แ ละป ระพ ฤ ต ิม ิช อ บ  

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป นหนวยงานที ่ม ีหน าที ่สน ับสนุน  สง เสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขต

พื ้น ที ่ก า รศ ึก ษ า  ให เป น ห น ว ย ง า น ที ่ท ัน สม ัย  ม ีห น า ที ่ ส น ับ สน ุน  กํา ก ับ  ต ิด ต าม  ต ร วจสอ บ  

และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ใชระบบการบริหารจัดการที่มุ ง เนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 

(๓) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(๔ )  สง เส ร ิม ก ารบ ร ิห า ร จ ัด ก าร เข ต พื ้น ที ่ก า รศ ึก ษ า โด ย ใช พื ้น ที ่เป น ฐ า น  

(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(๕) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 

(๖ ) สร างความ เข มแ ข็งในการยกระดับ คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข าย  

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  สหวิทยาเขต 

กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(๗) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นท่ี 

(๘) สง เสริม สนับสนุน  ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 

ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(๙ ) สง เสริม ใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามีส วนรวมสนับสนุนทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา 
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๓. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

  เปนมาตรการที ่เน นการนําเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใชในการ

จัดสรรงบประมาณอ ุดหน ุน ผู เร ียนท ุกคน สอดคลองก ับย ุทธศาสตร ชาต ิที ่ต องการปฏ ิร ูปการคล ัง 

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการดําเน ินการเพื ่อใหบรรลุเป าประสงคดังกลาว โดยสามารถพ ิสูจน ตัวตนของผูเร ียนที ่ร ับจัดสรร

งบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนด

เงื ่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหแก ผู เร ียนกลุมตาง ๆ ไดอย างถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล 

กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการงบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๓) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตน

ของผูเรียน เพื ่อลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณ  โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน

รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา 

โดยผานระบบธนาคาร 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางาน

ท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เป นมาตรการในการประย ุกต ใช เทคโน โลย ีด ิจ ิท ัล  (Digital Technology) มาใช 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data Technology)  เพื ่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา 

ขอม ูลงบประมาณ และขอมูลอื ่น  ๆ ที ่จําเปน  มาวิเคราะหเพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู 

เพื ่อพ ัฒนาผู เร ียนเป นรายบ ุคคลตามสมรรถนะ และความถน ัด และสามารถว ิเคราะห เป นข อม ูล 

ในก ารวางแผนการพ ัฒ น าท ร ัพ ยากรมน ุษย ขอ งป ระ เทศ  นํ า  Cloud Technology มาให บ ร ิก าร 

แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 

ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 

เปนตน เพื่อเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองคกร 

  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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(๑) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas 

และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเช่ือมโยงขอมูลของ

นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 

(๓ )  พ ัฒ น าแ พ ลต ฟ อร ม ด ิจ ิท ัล  (Digital Platform)  เพื ่อ สน ับ สน ุน ภ ารก ิจ 

ดานบริหารจัดการศึกษาทั ้ง ระบบพรอมใหบริก าร (Services) เ ชื ่อม โยงขอมูล  เพื ่อแลก เป ลี ่ยน 

และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจน

ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 

(๔ )  พ ัฒ น าระ บ บ ฐ าน ข อ ม ูล ท ร ัพ ย าก รม น ุษ ย ด าน ก ารศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  

ที ่ส าม ารถ เชื ่อ ม โย ง  และบ ูรณ าการขอม ูลดาน ก ารพ ัฒ นาทรัพย ากรม น ุษยร ะห ว า งก ระทรว ง  

หนวยงานที ่เกี ่ยวขอ ง โดยการเชื่อม โยงขอมูลรายบุคคลที่เกี ่ย วกับการศึกษา การพัฒนาตน เอง  

สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง  และศักยภาพบุคคลของประเทศ 

นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล  (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน 

และบุคลากรทางก ารศึกษา ดานการบริหารงาน  เชื ่อม โยงถึง การพ ัฒนาครู เพื ่อ ให สอดคลอ ง 

กับความกาวหนาในอาชีพ  ตลอดจนพัฒ นา ระบบขอมูลสารสน เทศของ ผู เร ียน เป นรายบุคคล 

ตั ้งแตร ะดับปฐมวัย  จนจบการศึกษา ขั ้นพื ้น ฐาน  ที ่สาม ารถ เ ชื ่อม โย งกับหน วยง าน ที ่เกี ่ย วขอ ง  

นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

 

 

 

กลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๙ – ๔๐ 
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	(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท...
	(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ด...

	๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรู...
	(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
	(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย

	๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	(๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

	๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
	๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
	(๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
	๔.๒ สถานศึกษา
	(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม



	นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
	๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	ตัวชี้วัด
	๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
	๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่...
	๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแต่จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีควา...
	๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
	๑.๕  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๑ ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณ...
	๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
	๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา
	๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
	๒.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


	นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
	๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิ...
	๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
	๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
	๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
	๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
	๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
	(๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
	๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

	๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	๒.๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	(๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
	(๓)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
	(๔)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
	(๕)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๑.๒ สถานศึกษา
	(๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(๓)   ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก  สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๔)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(๕)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
	(๖)  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
	(๗)   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	๒.๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
	(๒)  จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐาน...
	(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
	(๕)  ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒.๒ สถานศึกษา
	(๑)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(๓)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ  และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	(๕)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(๖)  จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
	(๗) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
	(๘)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	๒.๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพ...
	(๒)  ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
	(๓)   ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
	(๔)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
	(๕)  จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีศักยภาพในการจัดการส...
	(๖)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
	๒.๓.๒ สถานศึกษา
	(๑)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(๒)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
	(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
	(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด...
	(๕)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(๖)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ

	๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
	(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
	(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

	๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	(๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
	(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม  และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
	๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
	(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
	(๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
	(๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล...
	(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active L...
	(๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(๑๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๑๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(๑๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  และแบบ Face - to - Face Training
	(๑๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่...
	(๑๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบ...
	๑)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	๒)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	๔)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	๕)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)



	นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
	๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
	๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน

	ตัวชี้วัด
	๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
	๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
	(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
	(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
	(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
	(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ
	(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ

	๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	(๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถาน...
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนา...
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ

	๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	(๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส

	๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
	(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
	(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน...
	(๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย...
	(๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)



	นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
	๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต  มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
	๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
	๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
	๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
	๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
	๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
	๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว...
	๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
	๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
	๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐
	๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
	๓. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
	๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเร...
	๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค
	๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค
	๘. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  ๒๕๕ เขต เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนั...
	๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญล...
	๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการ...
	๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
	๑๗. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน


	นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	บทนำ
	เป้าประสงค์
	๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานทั่วไป
	๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได...
	๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
	๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

	ตัวชี้วัด
	๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใ...
	๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
	๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
	เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำ...
	๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
	(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
	(๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  (Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
	(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา

	๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
	(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
	(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร

	๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเ...
	(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในต...
	(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...





