นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ก. บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้ า ที ่ ข องรั ฐ มาตรา ๕๔
บัญญัติว ่า “รัฐ ต้องดำเนิน การให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้ อ ๓ กำหนดว่า “ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖
ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล
ที ่ ไ ด้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒และนโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการ
และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน์
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานโดยสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
ง. เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ตามจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
จ. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙และมุ่งสู่Thailand ๔.๐ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนำ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่างทางด้านสังคม เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ เป็นต้น

เป้าประสงค์
๑. ผู้ เรี ย นทุ กคนที่มี พ ฤติ กรรมที่ แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบัน หลั ก ของชาติยึ ดมั่ นการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๒. ผู้ เรี ย นทุ กคนมีทั ศนคติที่ ดีต่อบ้า นเมื อง มี ห ลั ก คิดที่ถู กต้ อง เป็นพลเมื องดีข องชาติ
มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิ ตอาสา รับผิ ดชอบต่อ ครอบครัว ผู้ อื่น
และสั งคมโดยรวม ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้ อมอารี มีวินัย และรั กษาศีล ธรรม
๓. ผู้ เรี ย นทุ กคนมีความรู้ ความเข้ าใจ และมี ความพร้ อ มสามารถรั บมื อกับภัยคุ ก คาม
ทุกรู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่ อ ความมั่น คง เช่น ภัยจากยาเสพติ ด ความรุนแรง การคุ กคามในชีวิต
และทรั พย์ สิ น การค้ ามนุ ษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่า ง ๆ เป็ นต้น
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อยละของผู้ เรีย นที่ มี พ ฤติ กรรมที่แสดงออกถึงความรัก ในสถาบันหลั กของชาติ
ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็น ประมุ ข
๒. ร้ อยละของผู้ เรีย นที่ มี พ ฤติ กรรมที่แสดงออกถึง การมีทั ศนคติที่ดี ต่ อบ้านเมื อง
มีห ลั ก คิดที่ถู กต้ องเป็ น พลเมือ งดี ของชาติ มี คุ ณธรรม จริยธรรม มี ค่านิ ยมที่พึ งประสงค์ มี คุณธรรม
อัตลั กษณ์ มีจิ ตสาธารณะ มีจิ ตอาสารั บผิ ดชอบต่อ ครอบครัว ผู้ อื่ น และสั ง คมโดยรวมซื่อสั ตย์ สุ จริต
มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ้อ มอารี มีวินั ย และรั ก ษาศีล ธรรม
๓.ร้ อยละของผู้ เรี ย นมี ความรู้ ความเข้า ใจ และมีความพร้ อมสามารถรั บ มื อกับภัย คุก คาม
ทุกรู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่ อ ความมั่น คง เช่น ภัยจากยาเสพติ ด ความรุนแรง การคุ กคามในชีวิตและ
ทรั พย์สิ น การค้ ามนุ ษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4.จำนวนสถานศึ กษาที่น้ อ มนำพระบรมราโชบายด้ านการศึก ษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรี สิ น ทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้ าเจ้า อยู่หั ว และหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีคุณลั กษณะอั น พึงประสงค์ต ามที่ก ำหนด
ได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ
5.จำนวนสถานศึ กษาที่จั ด บรรยากาศสิ่ งแวดล้ อ ม และจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียน
แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข มี ทัศ นคติ ที่ดีต่อบ้านเมือ ง มีห ลั กคิ ดที่ ถูก ต้อ ง เป็ นพลเมือ งดี
ของชาติ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. พัฒนาผู้เ รี ยนให้เ ป็น พลเมื องดี ข องชาติแ ละเป็น พลโลกที่ ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด

๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นาหลั กสู ตรของสถานศึ กษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึ กษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิ นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้ าเจ้า อยู่หั ว
และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปบูร ณาการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้เ พื่ อพั ฒ นาผู้ เรียน
มีคุ ณลั ก ษณะอัน พึงประสงค์ตามที่ กำหนด
(๒) จั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อม และจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ให้ ผู้ เรียนแสดงออก
ถึง ความรั กในสถาบัน หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข มี ทัศ นคติ ที่ ดีต่อบ้านเมื อง มี ห ลั ก คิดที่ถู กต้ อง เป็นพลเมื องดีข องชาติ และพลเมื องโลก
ที่ดี มี คุณธรรม จริ ย ธรรม มี ค่านิ ย มที่ พึง ประสงค์ มีคุ ณ ธรรมอั ตลั ก ษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต อาสา
รั บ ผิ ดชอบต่ อครอบครั ว ชุม ชน สั งคมและประเทศชาติ ซื่อสั ตย์ สุ จริต มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ้อ มอารี
มีวินั ย และรั กษาศีล ธรรม
๒. พัฒนาผู้เ รี ยนให้มีค วามพร้ อ มสามารถรั บมื อกั บภั ยคุกคามทุกรู ปแบบ ทุกระดับ
ความรุ น แรง ที่มี ผลกระทบต่ อความมั่น คงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ กษา และจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผู้ เรีย นมี ความรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกั บ ภัย คุ กคามที่ มีผ ลกระทบต่ อ ความมั่ นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุก คามในชีวิต และทรั พ ย์ สิ น การค้า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุ กเฉิ น
และภัย คุก คามรู ป แบบใหม่ ตลอดจนรู้ จักวิธี การป้ อ งกัน และแก้ ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดัง กล่ าว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้อ งกั นยาเสพติ ดในสถานศึก ษาและชุ มชน
(๓) จั ดสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึก ษาให้ มี ความมั่น คงปลอดภัย
(๔) มีร ะบบการดู แล ติดตาม และช่ว ยเหลื อผู้ เรียน ในการแก้ปั ญหาต่ าง ๆ
ได้ รั บ คำปรึก ษาชี้แ นะและความช่ว ยเหลื ออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ งการอบรมบ่มนิสั ย
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดำเนิน การให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ

รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้าน
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้ส ร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
๑. ผู้ เรี ย นทุ กระดับ ให้มี ความเป็นเลิ ศ มี ทั กษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ย นมีความเป็น เลิ ศตามความถนัด และความสนใจ นำไปสู่ การพัฒ นาทั ก ษะวิ ช าชีพ
เป็ น นั ก คิด เป็ น ผู้ ส ร้ า งนวัต กรรม เป็ น นวัต กร
๓. ผู้ เรี ย นได้รับ โอกาสเข้าสู่ เวทีก ารแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนผู้ เรี ย นมีความเป็ นเลิ ศทางด้ านวิช าการ มี ทั กษะความรู้ ที่ส อดคล้ อ งกับ ทัก ษะ
ที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาผ่ านการประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้านการรู้เรื่อ งการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่ อ งคณิต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้า นการรู้เรื่ อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร้ อยละของผู้ เรีย นที่ มีศั ก ยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวที การแข่ง ขันระดั บนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
ดำเนินการ ดังนี้
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจั ย และพัฒ นาเครื่อ งมื อ วัดแวว และรวบรวมเครื่ องมือวัด แววจาก
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งทั้งภาครั ฐ และเอกชน
๑.๒ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาศึก ษา ดำเนิน การวัดแววความถนัด ทางการเรียนของ
นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ของโรงเรียนในเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา จัด กิจ กรรมแนะแนวให้ ผู้ เรีย น
ค้น หาตนเอง นำไปสู่ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ความพร้ อ มที่จะพัฒ นาต่ อยอดไปสู่ ความเป็นเลิ ศด้ านทั กษะ
อาชี พที่ต รงตามความต้อ งการและความถนัดของผู้ เรีย น
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของวิธี และกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่ จำนวน
งบประมาณในการสนั บ สนุ น สถานศึก ษาและผู้ เรียนอย่ า งเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้นเพื่อกระจายอำนาจให้ ส ถานศึก ษา
มีความเป็ น อิส ระในการจั ด การศึก ษาเพื่ อพัฒ นาผู้ เรียนอย่า งเต็ มศั กยภาพ

๑.๔ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ สถานศึก ษาจั ดทำแผนงานโครงการและกิจ กรรม เพิ่ม ศัก ยภาพ
ผู้ เรี ย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต้ องการพัฒ นา ทั้งด้ านวิช าการ ด้ า นอาชี พ และกิจกรรม
เสริ มหลั กสู ตร ตั้ งแต่ร ะดั บ สถานศึก ษา เขตพื้นที่ก ารศึ กษา จังหวัด ภูมิภ าค ระดั บประเทศ และระดับ
นานาชาติ
๑.๕ กำกับ ติดตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึก ษา พร้ อมทั้งรายงานผลการดำเนิน งาน
ต่อสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง
๒. สถานศึกษา
๒.๑ ดำเนิ น การวัดแววผู้ เรียน และพัฒ นาขีดความสามารถของผู้ เรีย นตามศัก ยภาพ และ
ความถนั ดโดยจัด การเรี ย นรู้ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้
ตามกระบวนการ ๕ ขั้ น ตอนหรื อบั น ได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูร ณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เป็นต้นโดยส่ งเสริ ม ให้ ครูจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นาผู้ เรี ยน
ให้ ผู้ เรี ย นเรีย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ านระบบดิจิ ทัล (Digital Learning Platform)
๒.๒ ปรั บ เปลี่ ย นอัตลั กษณ์ ของสถานศึ กษาให้ มุ่งเน้นการจัดการเรีย นรู้ให้ ผู้ เรี ยน
มีความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียน และจั ดกิจ กรรม
เพื่ อพัฒ นาสุ ขพลานามัย ให้ เป็ น คนที่ส มบูรณ์ แข็ งแรงทั้ งร่างกายและจิตใจ
๒.๓ สถานศึ ก ษา พัฒ นาหลั กสู ตรและการจั ดกิจ กรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒ นา
ผู้ เรี ย นให้ มีความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศัก ยภาพ
๒.๔ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา ได้รับ การพัฒ นา เพื่อ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ แก่ผู้ เรี ยนโดยเน้นการจั ดการเรีย นรู้ให้ แก่ ผู้ เรียน
เป็ น รายบุ ค คลตามความต้ อ งการ และความถนัดของผู้ เ รียน
๒.๕ จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรียนมีความเป็ นเลิ ศ ในทัก ษะสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอัง กฤษ และภาษาที่ ๓ เพิ่ มเติ มอย่ างน้ อย ๑ ภาษา
๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุ คคล โดยการจั ดให้ มีก ารวัดประเมินจากส่ ว นกลางในชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ ๓
๒.๗ สรุ ป และรายงานผลการดำเนิน งานต่ อสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้ อ ง
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนำ
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผู้เรียน
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง

ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
พหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิต
วิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จ ริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พั ฒ นาตนเองทางวิช าชี พ อย่ างต่อ เนื ่อ ง เพื ่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ยน เปลี ่ ย นโฉมบทบาท “ครู ”
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิ ธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
๑. หลั กสู ตรปฐมวัย และหลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน มี การพัฒ นาที่ส อดคล้ องกับ
แนวโน้ ม การพัฒ นาของประเทศ
๒. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาตามจุดมุ่ งหมายของหลั กสู ตร และมีทั กษะความสามารถที่ส อดคล้ อง
กับ ทั ก ษะที่จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่ว มกับผู้ อื่น ได้
ภายใต้สั ง คมที่เป็ น พหุ วัฒ นธรรม รวมถึง การวางพื้นฐานการเรียนรู้เ พื่ อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ล ะช่ว งวัย และนำไปปฏิบั ติได้
๓. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพั ฒ นาให้ มีความรู้และทัก ษะนำไปสู่ การพัฒ นานวัต กรรม
๔. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพั ฒ นาเต็ มตามศั กยภาพ เชื่ อ มโยงสู่ อาชีพ และการมี งานทำ มี ทัก ษะอาชีพ
ที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของประเทศ
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิต อย่ า งมี ความสุ ขทั้ งด้านร่ างกายและจิ ตใจ
๖.ครู เปลี่ ย นบทบาทจาก “ครู ผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ คำปรึก ษาข้ อเสนอแนะการเรียนรู้
หรื อผู้ อำนวยการการเรี ย นรู้
๗. ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเป็น แบบอย่า งด้านคุ ณธรรม
และจริ ย ธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู้ เรี ย นทุก ระดับ มีส มรรถนะสำคัญ ตามหลั กสู ต ร มีทั กษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(3R8C)
๒.ร้ อยละของผู้ เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ ๓ ที่มี ค ะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับ ชาติ (NT) ผ่ านเกณฑ์ ที่กำหนด
๓. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่ มีค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้น พื้ นฐาน (O-NET)
มากกว่ าร้ อยละ ๕๐ ในแต่ ล ะวิช าเพิ่ม ขึ้นจากปี การศึก ษาที่ผ่ านมา
๔. ร้ อยละผู้ เรี ย นที่จ บการศึก ษาชั้นประถมศึ กษาปีที่ ๖ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ ๓ มีทั กษะการ
เรี ย นรู้ ที่ เชื่อ มโยงสู่ อาชี พและการมี งานทำ ตามความถนัด และความต้ องการของตนเอง มี ทัก ษะอาชีพ
ที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เ หมาะสมและนำไป
ปฏิบั ติได้

๕. ผู้ เรี ย นทุก คนมีทั กษะพื้น ฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสั งคมได้อย่ างมี
ความสุ ข มี ความยืดหยุ่ น ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่ว มกับผู้ อื่นได้ ภายใต้สั งคมที่เป็ น
พหุ วัฒ นธรรม
๖. ผู้ เรี ย นทุก คนมีศั กยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถ
ดำรงชีวิต อย่ า งมี ความสุ ขทั้ งด้านร่ างกายและจิ ตใจ
๗. ครู มีก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึก ษาข้ อเสนอแนะการ
เรี ย นรู้ ห รื อผู้ อ ำนวยการการเรี ย นรู้
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. พั ฒนาหลักสู ต รทุ ก ระดั บ การศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) พัฒ นาหลั กสู ตรทุ กระดับเพื่ อให้ ผู้ เรียนได้รับ การพัฒ นาทั้ง ๔ ด้าน (ร่ างกาย จิ ตใจ
อารมณ์ และสติปั ญ ญา) สอดคล้ องกับ ทั ก ษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ส่ งเสริ มให้ครู ป รับเปลี่ ยนการจัด การเรี ยนรู้ “ครูผู้ ส อน” เป็น “Coach”
อำนวยการการเรี ย นรู้ ผู้ ให้ คำปรึ กษาหรื อให้ ข้ อเสนอแนะการเรีย นรู้ และปรับ ระบบการวัดประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ผู้ เรี ย นให้ส อดคล้ องกับ หลั กสู ตร
๑.๒ สถานศึก ษาพั ฒ นาหลั กสู ตรสถานศึก ษาให้ ส อดคล้องกับหลั กสู ตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล (หลั กสู ต รเชิงสมรรถนะ) และปรับ เปลี่ ยนการจั ดการเรียนรู้ให้ ต อบสนอง
ต่อ ความต้อ งการของผู้ เรี ย นและบริ บ ทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศัก ยภาพ และคุณ ภาพของผู้เ รี ยน
๒.๑ การพั ฒนาศักยภาพและคุณ ภาพของผู้เ รี ยนระดั บปฐมวั ย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑)จั ด ทำเครื่ องมือ ประเมินพั ฒ นาการเด็กปฐมวัย และประเมิน พัฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย ปี เว้น ปี สรุ ป และรายงานผลต่ อสำนั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง
(๒) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดำเนิน งานของสถานศึ กษาเพื่อ ประเมิน พัฒ นาการเด็ก
ปฐมวัย และดำเนิ น การพัฒ นาการจั ด การศึก ษาปฐมวัย ทั้งผู้ บริห ารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรปฐมวัย
รวมทั้งผู้ ป กครอง ให้ มี ความรู้ ความเข้าใจการจัด การศึ กษาปฐมวัย
(๓) สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษามีครูห รื อ ครูผู้ ช่ว ยด้า นปฐมวัยตามมาตรฐานที่ กำหนด
(๔) ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจัย การจั ดการศึ กษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ ใหม่ ๆ เกี่ย วกับ การจั ดการศึ กษาปฐมวัย เพื่ อบริการแก่โ รงเรียนและผู้ ส นใจ

(๕) กำกั บ ติด ตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึ กษา รวมทั้ งสรุป และรายงาน
ผลการดำเนิ น งานต่ อสำนัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา และหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อง
๒.๑.๒ สถานศึก ษา
(๑) จั ด กิจ กรรมพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัยในรู ปแบบที่ห ลากหลาย จัดสภาพแวดล้ อ ม
ทั้งในและนอกห้ องเรี ย นให้ เ อื้ อต่ อการพั ฒ นาการเรี ยนรู้
(๒) จั ด การเรี ย นรู้ สร้ างประสบการณ์ เน้น การเรียนเป็ นเล่ น เรียนรู้ อย่ างมี
ความสุ ข
(๓) ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ สิ่ งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่ นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
(๔) จั ด หาสื่ อ อุ ปกรณ์ที่ มีคุ ณภาพเหมาะสม มี มาตรฐาน และความปลอดภัย
(๕) อภิบ าลเด็ก ปฐมวัยให้ มี สุ ขภาวะที่ดี ร่า งกายสมบูร ณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย ไข้เจ็ บ
(๖) สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจแก่ผู้ ป กครองในการจัด การศึก ษาปฐมวัย เพื่ อการ
มีส่ ว นร่ ว มและการสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสถานศึก ษา
(๗) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิน งานต่ อสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและ
หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อง
๒.๒ การพั ฒนาศักยภาพและคุณ ภาพผู้เ รี ยนระดับ ประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่ ง เสริ ม สนั บสนุนให้ ส ถานศึก ษาจั ดการศึ กษาพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี พัฒ นาการ
ที่ส มวัย ในทุ กด้า นทั้ง ทางด้า นร่ างกาย จิต ใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญา ให้ มี คุ ณลั ก ษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น

(๓) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ส ำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาและสถานศึ กษาจัด
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย นเต็มตามศั กยภาพสอดคล้ อ งกั บความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้น ฐานการเรี ย นรู้ เ พื่ อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนำไปปฏิบั ติไ ด้
(๔) สร้ า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึ กษา เพื่อ ส่ งเสริม กระบวนการ
เรี ย นรู้ ตามสมรรถนะรายบุ คคลและเตรีย มความพร้อ มสู่ การประกอบสั ม มาอาชี พ
(๕) ดำเนิ น การติดตาม และตรวจสอบให้ ผู้ เรียนได้รั บ ประทานอาหารอย่าง
ครบถ้ว นถู กต้ องตามหลั กโภชนาการ
(๖) กำกับ ติด ตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึก ษา ในการจัด การศึก ษา
ภาพรวม รวมทั้ งสรุ ป และรายงานผลการดำเนิน งานต่ อสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ ย วข้ อง
๒.๒.๒ สถานศึกษา
(๑) จั ด การเรี ย นรู้ ที่ให้ ผู้ เรีย นได้เรียนรู้ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๒) จั ด การเรี ย นรู้ อย่า งเป็น ระบบมุ่งเน้นการใช้ฐ านความรู้และระบบความคิด
ในลั ก ษณะสหวิ ทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์
(๓) จั ด กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย นเต็ม ตามศั กยภาพสอดคล้ องกับ ความสามารถ
ความถนั ด และความสนใจ รวมถึง กิจ กรรมการแนะแนวทั้งด้านศึ กษาต่ อและด้า นอาชี พ เป็น การวาง
พื้น ฐานการเรี ย นรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ ได้
(๔) จั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ เ พื่ อส่ งเสริ มสนับสนุน ให้ ผู้ เรี ยนมีทั ก ษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่ างมีความสุ ข
(๕) จั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ และพัฒ นาด้านอารมณ์และสั งคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(๖) จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อเพิ่ม ทัก ษะการคิ ดแบบมีเ หตุผ ลและเป็น ขั้นตอน
(Coding)
(๗) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลั ก
โภชนาการ เป็ น ไปด้ว ยความถู กต้ องตามระเบียบและวิ นัยการคลั ง
(๘) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิน งานต่ อสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง
๒.๓ การพั ฒนาศักยภาพ และคุณ ภาพผู้เ รี ยนระดั บมั ธ ยมศึ กษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
ด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่ ง เสริ ม สนับสนุนให้ ส ถานศึก ษาจัด การศึ กษาเพื่ อพัฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี
พัฒ นาการที่ส มวัย ในทุ กด้ า นทั้ง ทางด้านร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ สั งคม และสติปั ญ ญา มี ความยืดหยุ่น
ทางด้ านความคิด สามารถทำงานร่ ว มกับผู้ อื่น ได้ ภายใต้สั งคมที่เ ป็น พหุ วั ฒ นธรรมให้ มีคุณลั กษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓
(๒) ประสานการดำเนินงานเพื่ อ ทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ขั้น พื้นฐาน
(O-NET) และชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ วิเคราะห์ผ ลการประเมินเพื่ อเป็นฐานการพั ฒ นานัก เรียน
ทุกระดั บ ชั้น
(๓) ส่ งเสริ ม สนับสนุนสำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา และสถานศึก ษาจั ด
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย นเต็มตามศั กยภาพสอดคล้ อ งกั บความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ
รวมถึง การวางพื้น ฐานการเรี ย นรู้ เพื่อ การวางแผนชีวิต และ วางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสมและนำไป
ปฏิบั ติได้
(๔) สร้ า งกลไกของระบบแนะแนวทางการศึก ษา เพื่ อส่ งเสริ ม กระบวนการ
เรี ย นรู้ ตามสมรรถนะรายบุ คคลและเตรีย มความพร้อ มสู่ การประกอบสั ม มาอาชี พ
(๕) จั ด ทำแผนงานโครงการและกิจ กรรมเพิ่ ม ศัก ยภาพผู้ เรียนที่มี ความรู้และ
ทัก ษะด้านวิ ทยาศาสตร์ เป็ น นั กคิด นั กปฏิบัติ นั กประดิษฐ์ เป็น นวัตกร นำไปสู่ ก ารพัฒ นานวัตกรรมใน
อนาคตรวมทั้งจัดกิ จ กรรมกี ฬา การออกกำลั ง กาย และสนับสนุนให้ ผู้ เรียน มี ศั กยภาพในการจัด การสุ ข
ภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต อย่ างมี ความสุ ขทั้ งด้า นร่างกายและจิ ตใจ
(๖) กำกับ ติด ตาม และให้ ความช่ว ยเหลื อสถานศึก ษา
๒.๓.๒ สถานศึก ษา
(๑) ส่ ง เสริ ม ครูให้ จั ดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบัติจริ ง
(Active Learning)
(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS)
(๓) ส่ ง เสริ ม สนับสนุนครู ให้ จัด การเรีย นรู้ อย่างเป็น ระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้ และระบบความคิดในลั ก ษณะสหวิท ยาการ (STEAM Education) เช่น

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(๔) จั ด กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียนที่ มี ความรู้ และทั กษะด้า นวิทยาศาสตร์ เป็น
นั กคิ ด นั ก ปฏิบั ติ นั กประดิ ษฐ์ เป็ น นวัต กร นำไปสู่ การพัฒ นานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจั ดกิจ กรรม
กีฬ า การออกกำลั ง กาย และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย น มี ศักยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุ ข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต อย่ า งมี ความสุ ขทั้ งด้า นร่างกายและจิ ตใจ เมื่ อถึ งชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึ ก ษาต่อหรื อ การประกอบอาชี พได้ตามความถนั ด ความต้ องการ และความสนใจ
ของตนเอง
(๕) ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้และพัฒ นาด้านอารมณ์และสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(๖) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิน งานต่ อสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง
๒.๔ พัฒนาคุณ ภาพผู้เ รี ยนที่มีค วามต้ องการดูแ ลเป็น พิ เ ศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(Early Intervention : EI)
(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ด้านการศึกษาที่เหมาะสม
(4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส
(6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และ
บริการ
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

๓. นำเทคโนโลยีดิ จิ ทัล (Digital Technology) มาใช้สนั บสนุน การเรี ยนรู้ ใ ห้แ ก่ ผู้เ รี ยน
ทุกระดับการจัด การศึก ษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) จัดหา พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสื อ
แบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๊ ค(Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลั กสู ตรที่ กำหนด
(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่ อตอบสนองต่อ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้ เรียนเป็น รายบุค คล
(๓) ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รียนมี อุป กรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่ อเป็ นเครื่อ งมือ
ในการเข้ าถึ งองค์ ความรู้ และการเรี ย นรู้ผ่ านระบบดิจิ ทัล อย่ างเหมาะสมตามวัย
(๔) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ กษาจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เพื่ อ พัฒ นาผู้ เรียน ให้
ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ า นการเรีย นรู้ผ่ านระบบดิจิ ทั ล
3.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสื อ
แบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๊ ค (Digital Textbook) ตามเนื้ อหาหลั กสู ตรที่กำหนด
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ ตอบสนอง
ต่อ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
(๓) จั ด กิจ กรรมการเรียนรู้เพื่ อพัฒ นาผู้ เรียนให้ ผู้ เรีย นเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่ า น การ
เรี ย นรู้ ผ่ านระบบดิจิ ทัล
๔. การพัฒนาคุณ ภาพครู และบุค ลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิตและการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอน
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
๔.๑ การผลิต ครู ที่ มีคุณ ภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาสร้า งความร่ว มมื อกั บ สถาบัน การผลิ ตครู วิเ คราะห์
ความขาดแคลน ความต้ องการครู ข องสถานศึ กษา
(๒) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาร่ว มมื อกั บสถาบั นการผลิ ต ครูว างแผนวิเ คราะห์
หลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกับ แผนความต้อ งการ

(๓) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาสนับสนุนทุน การศึ กษาให้ นั กเรียนระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ที่มีทัศนคติที่ดีต่ อ อาชี พครู เ ข้ารั บ การศึก ษากับสถาบัน การผลิ ต ครู
(๔) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาติ ดตาม และประเมิน ผล การผลิ ต ครู อย่างเป็นระบบ
๔.๒ พัฒนาครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้”
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ งเสริม สนั บสนุนให้ ครู ศึ ก ษาวิเคราะห์
ความต้อ งการจำเป็น ในการพัฒ นาตนเอง (Need Assessment) เพื่ อวางแผนการพัฒ นาอย่ างเป็ น
ระบบและครบวงจร
(๒) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาจั ดให้ มีห ลั กสู ตรและกรอบแนวทางในการพัฒ นาครู
ที่เชื่อ มโยงกับ ความก้าวหน้ าในวิช าชีพ (Career Path)
(๓) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุ
พัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
และความขาดแคลน
(๔) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา สนั บสนุนให้ ครูและบุคลากรทางการศึก ษาวางแผน
และเข้ารั บ การพั ฒ นาตามหลั กสู ตรที่ กำหนดที่เชื่อ มโยงความก้าวหน้ าในวิช าชี พ (Career Path)
(๕) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(๖) สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ส่ งเสริ มและพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึก ษา
ให้ มี ความรู้ ทัก ษะด้า นการรู้ ดิจิ ทัล (Digital Literacy)การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทัก ษะ
สื่ อสารภาษาอัง กฤษ ทัก ษะสื่ อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้ อ งกับภารกิจ และหน้าที่ ข องตน
(๗) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา ส่ ง เสริม พัฒ นาและยกระดับ ความรู้ภ าษาอั งกฤษ
ของครู ที่ส อนภาษาอัง กฤษ โดยใช้ร ะดับ การพัฒ นาทางด้านภาษา (Common European
Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก ำหนด
(๘) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๙) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ งเสริม และพัฒ นาครูให้ มี ความรู้ และทั กษะในการ
จั ดการเรี ย นรู้ ส ำหรั บ ผู้ เรี ย นที่มี ความแตกต่า ง (Differentiated Instruction)
(๑๐) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ ง เสริม และพัฒ นาครูให้มี ความรู้ และทั กษะ
ในการสร้ างเครื่ องมื อการวั ดและประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทั ก ษะการคิด ขั้นสู ง (Higher Order
Thinking)

(๑๑) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ ง เสริม และพัฒ นาครู ให้ มี ความรู้ ความสามารถ
จั ดการเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นขนาดเล็ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
(๑๒) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ ง เสริม และพัฒ นาครูใ นการจัด การเรี ยนรู้ส ำหรับ
ผู้ เรี ย นที่มีความต้ องการจำเป็ น พิเ ศษ ตามศั กยภาพของผู้ เรียนแต่ล ะบุ ค คล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิ การ
(๑๓) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาส่ ง เสริมสนั บสนุน ให้ ครู และบุคลากรทางการ
ศึก ษาพัฒ นาตนเองผ่ านระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training
(๑๔) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาปรั บปรุง ระบบตรวจสอบ ติด ตาม และประเมิ น
ประสิ ทธิภ าพและประเมิ น ประสิ ทธิผ ลครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความมุ่งหมาย
และหลั ก การจั ด การศึ กษาข้ อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
(๑๕) สำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษานำเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology)
มาเป็ น เครื่ องมื อในการบริ ห ารจั ดการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาทั้ งระบบ ตั้ งแต่การจั ดทำ
ฐานข้ อมูล ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา จนถึง การพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึ กษาโดยมี แนว
ทางการดำเนิ น การ ดังนี้
๑) พัฒ นารู ป แบบการพัฒ นาครูผ่ านระบบดิจิ ทัล เพื่อ ใช้ในการพัฒ นาผู้ บริห าร
ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาทุ กประเภททั้ งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
๓) ส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้ ผู้ บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาทุ กประเภท
พัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อเนื่ องผ่ านระบบดิจิ ทัล
๔) พัฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิ ทั ล ระบบบริห ารจั ดการผู้ บริห ารครู และบุ คลากร
ทางการศึก ษาทุก ประเภททั้ งระบบ
๕) พัฒ นาครูให้ มีความชำนาญในการสอนภาษาอัง กฤษ และภาษาคอมพิว เตอร์
(Coding)
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
บทนำ
นโยบายการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศอยู่ใน
ชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัย

เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัด
การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
๑. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ กษาเพื่ อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายโลกเพื่ อการพัฒ นาอย่า งยั่งยื น
(Global Goals for Sustainable Development)
๒. สถานศึ ก ษากับ องค์ กรปกครองท้ องถิ่นภาคเอกชนและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องในระดับ
พื้น ที่ร่ว มมื อ ในการจั ด การศึ กษา
๓. สถานศึ ก ษามี คุ ณภาพ และมี มาตรฐานตามบริ บทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรั พ ยากรทางการศึก ษามีเ พียงพอ และเหมาะสม สอดคล้ อง
กับ สภาพข้ อเท็จ จริ ง โดยคำนึ งถึ งความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ ตั้ง
ของสถานศึ กษา
๕. งบประมาณเพื่ อเป็ น ค่า ใช้จ่ายและงบลงทุน แก่ส ถานศึก ษาอย่า งเหมาะสมเพื่ อให้
สถานศึก ษาบริ ห ารงานจั ด การศึ กษาอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
๖. นำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาเป็น เครื่ องมือ ให้ ผู้ เรีย นได้มีโ อกาส
เข้า ถึงบริ การด้านการศึก ษาได้ อย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ
๗. พัฒ นาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่ อสร้างหลั กประกันสิ ทธิ
การได้รั บ การศึ กษาที่มีคุ ณ ภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
๑. ผู้ เรี ย นทุ กคนสามารถเข้ าเรียนในสถานศึ กษาที่ มีคุ ณภาพเป็น มาตรฐานเสมอกั น
๒. ผู้ เรี ย นทุ กคนได้รั บ จั ดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของ
สถานศึก ษา และความต้ องการจำเป็ น พิเ ศษสำหรับผู้ พิ การ
๓. ผู้ เรี ย นได้รับ การสนั บ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ และอุ ปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่ อใช้เป็น เครื่อ งมื อในการเรี ย นรู้ อย่ างเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครู ได้รับ การสนั บ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ และอุ ปกรณ์ดิ จิทัล (Digital Device) เพื่ อใช้เป็น
เครื่ องมือ ในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แก่ผู้ เรียน
๕. สถานศึ ก ษาได้รั บ การพั ฒ นาให้ มีมาตรฐานอย่า งเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพื้น ที่
๖. สถานศึ ก ษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่ องมือ ในการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แก่ผู้ เ รี ย นได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ

๗. สถานศึ ก ษามีร ะบบการดูแลช่ว ยเหลื อและคุ้ มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ
๘. สถานศึ ก ษาที่ มีร ะบบฐานข้ อมูล ประชากรวัยเรีย นและสามารถนำมาใช้ใ นการวางแผน
จั ดการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ผู้ เรี ย นได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. สร้ า งความร่ ว มมื อกับ องค์กรปกครองระดับท้อ งถิ่ น ภาคเอกชน หน่ วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งในการจั ด การศึ กษาให้ส อดคล้ องกับ บริ บ ทของพื้น ที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(๒) จั ด ทำฐานข้ อมูล ประชากรวัยเรี ยน เพื่อ เก็ บ รวบรวม เชื่อ มโยงข้ อมูล
ศึก ษา วิเ คราะห์ เพื่ อวางแผนการจั ดบริ การการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผู้ เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) ร่ ว มกับ องค์ กรปกครองระดับ พื้น ที่ หน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง และภาคเอกชน
วางแผนการจั ดการศึ กษาให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกับบริบทของพื้ นที่รับผิ ดชอบ
(๒) ร่ ว มมื อกั บ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ชุมชน เอกชน และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ ย วข้ องระดั บ พื้น ที่ จั ด ทำแผนการรั บนั กเรี ยนทุ กระดับ ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึ ก ษา
และมัธ ยมศึก ษา
(๓) ร่ ว มกับ องค์ กรปกครองระดับ พื้น ที่ จัด ทำสำมะโนประชากรวัยเรียน
(อายุ ๐-๖ ปี ) เพื่ อ ในไปใช้ใ นการวางแผนการจั ดการศึ กษา
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้ เข้า ถึง
บริ การการเรี ย นรู้ ได้ อย่ า งทั่ ว ถึงครบถ้ว น
(๕) ร่ ว มมื อกั บ องค์ กรปกครองระดั บพื้น ที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุ กภาคส่ ว น
บริ ห ารจั ด การทรั พยากรในชุมชนให้ ส ามารถใช้ร่ว มกับ ได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ
(๖) ร่ ว มมื อกั บ องค์ กรปกครองระดั บพื้น ที่ จัด อาหาร อาหารเสริ ม(นม)
ให้ ผู้ เรี ย นอย่ า งเพีย งพอ มี คุ ณภาพ
(๗) ร่ ว มมื อกั บ องค์ กรปกครองระดั บพื้น ที่ สนับสนุ นให้ ผู้ เรียนที่ อยู่ห่ า งไกล
ได้ เดิน ทางไปเรี ย นอย่ างปลอดภัย ทั้ง ไปและกลั บ
๒. การยกระดั บสถานศึกษาในสังกัด ทุกระดับและทุก ประเภท ให้ มีคุณ ภาพ
และมาตรฐานตามบริ บ ทของพื้น ที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาและสถานศึ กษาจั ดทำมาตรฐานสถานศึ กษา
ให้ มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้ านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอำนวยความสะดวก
๒) มาตรฐานด้ านครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา ๓) มาตรฐานด้ านระบบความปลอดภัย ของ
สถานศึก ษา ๔)มาตรฐานด้ านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technologyเป็นต้ น การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึก ษาด้ านต่า ง ๆ ดั ง กล่ าวให้ พิจ ารณาตามบริบ ทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภทและขนาด
ของสถานศึ กษา เป็ น สำคั ญ
(๒) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุน พั ฒ นาสถานศึ กษาระดับตำบล
ระดับ อำเภอ ระดั บ จั งหวัด โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และสถานศึ กษาประเภทอื่น ให้ มี คุ ณภาพ และตาม
มาตรฐานที่ กำหนดโดยเน้ น สถานศึก ษาระดั บตำบล โรงเรียนขนาดเล็ ก ในพื้นที่ห่ า งไกล และโรงเรี ยน
ขนาดเล็ กตามโครงการพิเ ศษ
(๓) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ในการ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึก ษาในทุ กมิ ติ
๓.จั ด สรรงบประมาณสนับ สนุน ผู้เ รี ยนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท
อย่า งเหมาะสม และเพี ยงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาศึก ษา วิเ คราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ
ในการสนั บ สนุ น ให้ กับ ผู้ เรี ย น และสถานศึ กษา อย่ างเหมาะสม และเพีย งพอ สอดคล้ อ งกั บสถานภาพ
และพื้น ที่
(๒) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุนให้ ส ถานศึก ษาจัด ทำแผน
งบประมาณการศึก ษาอย่ า งอิส ระ โดยรับ ฟัง ความคิด เห็ นของผู้ เ กี่ยวข้ องในพื้นที่ ประกอบการจัดทำ
แผนงบประมาณก่ อนเสนอหน่ ว ยงานต้ นสั งกัด
(๓) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประสานความร่ว มมื อ กับ กองทุน ความเสมอภาค
ทางการศึก ษา เพื่ อจั ดสรรงบประมาณให้ เ ด็กวัย เรียนกลุ่ มขาดแคลนทุน ทรั พย์ เพื่ อลดความเหลื่ อ มล้ ำ
ทางการศึก ษาและความเสมอภาค
(๔) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ
และติ ดตาม กำกั บ การใช้จ่ ายงบประมาณของสถานศึ กษาให้ มีประสิ ทธิภ าพ
และมีความโปร่ ง ใส
๔. การประยุ กต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) เป็น เครื่ อ งมื อในการ
พัฒนาคุณ ภาพของผู้เ รี ยน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(๒) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุน ให้ส ถานศึก ษามีร ะบบ
คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ ที่ใช้เป็ น เครื่ องมือ ในการพัฒ นาทั กษะด้ านการรู้ดิจิ ทัล (Digital Literacy)
แก่ผู้ เรี ย น

(๓) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุน ให้ส ถานศึก ษาปรับปรุ งพัฒ นา
ห้ องเรีย นให้ เป็ น ห้ องเรี ย นที่ ป ระยุ กต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) ในการจั ดการเรียนรู้
แก่ผู้ เรี ย น
(๔) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุนอุป กรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
สำหรั บ ผู้ เรี ย นทุ กระดับ ตั้ ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึก ษา และมัธ ยมศึก ษาอย่า งเ หมาะสม เพื่ อเป็ น
เครื่ องมือ ในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องตนเองนำไปสู่ การสร้างการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ อง ตลอดชีวิต
(๕) สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาส่ ง เสริม สนั บสนุนอุป กรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
และพัฒ นาการสอนทั กษะดิ จิ ทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู อย่ างเหมาะสม เพื่ อเป็นเครื่ องมื อ
ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒ นาผู้ เรียนได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
(๖)สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ ส ถานศึก ษาใช้เทคโนโลยีการ
เรี ย นการสอนทางไกล เพื่ อ พัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน (Distance learning Technology : DLT)
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำ ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”
มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย
มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
๑. สถานศึ ก ษา นั กเรี ย นได้ รับการส่ งเสริ มด้านความรู้ การสร้า งจิตสำนึกด้านการผลิ ต
และบริโ ภค ที่เป็น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อม
๒. สถานศึ ก ษาสามารถนำเทคโนโลยีม าจัด ทำระบบสารสนเทศการเก็ บข้ อมูล ด้านความรู้
เรื่ อง ฉลากสี เขีย วเพื่อสิ่ งแวดล้ อ ม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุ กต์ ใช้ในทุกโรงเรี ยนตามแนวทาง
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๓. สถานศึ ก ษามี การจัดทำนโยบายจัดซื้อจั ดจ้า งที่เป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อ ม
๔. สถานศึ ก ษามี การบูร ณาการหลั กสู ตร กิจกรรมเรื่อ งวงจรชีวิตของผลิ ตภั ณฑ์ การผลิ ต
และบริโ ภค สู่ ก ารลดปริ มาณคาร์บ อนในโรงเรียนคาร์ บอนต่ ำสู่ ชุมชนคาร์บ อนต่ำ

๕. สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา โรงเรียน ทุ กโรงเรียนในสั งกัด มี การปรั บปรุง และพั ฒ นา
เป็ น หน่ ว ยงานต้น แบบสำนั กงานสี เขีย ว (GREEN OFFICE) เพื่ อให้ มีบริบ ทที่เป็นแบบอย่ างเอื้ อหรื อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ข องนั ก เรี ย นและชุมชน
๖. สถานศึ ก ษาในสำนั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
จาก 197 โรงเรี ย น มี น โยบายส่ งเสริม ความรู้ และสร้างจิตสำนึก และจัด การเรีย นรู้การผลิ ตและ
บริ โ ภคที่เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อม
๗. สถานศึ ก ษาต้น แบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เ พื่ อลดปริมาณขยะ จำนวน 20โรงเรียน
๘. มีส ถานศึก ษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุ กต์ ใช้ในการผลิ ต และบริโ ภค
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม จำนวน 20 โรงเรียน
๙. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด จำนวน 197 โรงเรียน มีการทำนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้ างที่เป็น
มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึ ก ษาในสั งกั ดมีนโยบายและจัด กิจ กรรมให้ ความรู้ ที่ ถู กต้ องและสร้ างจิต สำนึก
ด้านการผลิ ต และบริโ ภคที่เ ป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่ งเสริม
อาชี พที่เป็น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อม การลดใช้ส ารเคมีจากปุ๋ ยและยาฆ่ าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึ กษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่ งเสริ มการคั ดแยกขยะในชุมชนเพื่ อลดปริ มาณคาร์บ อนที่โ รงเรีย นและชุม ชน
๓. สถานศึ ก ษามี การบูร ณาการเรื่ อ งการจัด การขยะแบบมีส่ ว นร่ว มและการนำขยะ
มาใช้ป ระโยชน์ ร วมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ ที่เ กี่ยวข้ อ ง
๔. นั กเรี ย นเรีย นรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ มีก ารขยายผลแหล่ งเรียนรู้ นั กเรีย น โรงเรียน ชุมชน
เรี ย นรู้ ด้า นการลดใช้ พลั ง งาน การจั ดการขยะและอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อเป็นแหล่ งเรียนรู้
และตัว อย่ างรู ป แบบผลิ ตภั ณฑ์ ที่เป็ น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การดำเนิ น กิจ กรรมประจำวัน ในสถานศึก ษาและที่บ้าน และข้ อมูล ของ Carbon Footprint
ในรู ป แบบ QR CODE และ Paperless
๖. ครู มีความคิดสร้ า งสรรค์ สามารถพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรม และดำเนิน การจัด ทำงานวิจัย
ด้านการสร้ า งสำนึ กด้านการผลิ ตและบริโ ภคที่เป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อมได้
๗. ครู และนั ก เรี ย นสามารถนำสื่ อนวัต กรรมที่ผ่ านกระบวนการคิด มาประยุ กต์ ใช้
ในโรงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ และประยุกต์ ใช้ในชีวิต ประจำวัน และชุ มชนได้ตามแนวทาง
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๘. สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา และสถานศึ กษามี การปรับปรุง และพัฒ นาบุ คลากร และ
สถานที่ให้ เป็น สำนั กงานสี เ ขีย วต้น แบบมี นโยบายการจั ดซื้อจัดจ้า งที่เป็นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้ อต่ อ
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นและชุมชน

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. จั ดทำ Road Map และแผนปฏิบัติ การเพื่ อจัด แนวทางการดำเนิน ทางการให้ อ งค์
ความรู้ และสร้างจิ ตสำนึ กด้ านการผลิ ตและบริโ ภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อม
๒. จั ดทำคู่มื อและพัฒ นาสื่ อนวัต กรรมในรูป แบบ QR CODE และสื่ อระบบ Multimedia
และอื่น ๆ
๓. จั ดทำเกณฑ์ การประกวดโรงเรียนคาร์บ อนต่ำและชุ มชนคาร์ บอนต่ำ และพัฒ นา
วิทยากรให้ ความรู้ เรื่ องวงจรชีวิตของผลิ ตภัณ ฑ์ (LCA) สู่ สั งคมคาร์ บอนต่ำ
๔. พัฒ นาวิเ คราะห์ แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่ ว ยการเรี ยนรู้ในเรื่ อง การผลิ ต
และบริโ ภคที่เ ป็ น กั บ สิ่ งแวดล้ อมต่อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ตั้ งแต่ร ะดับปฐมวัยจนถึ งระดั บ
มัธ ยมศึก ษา และพัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศการเก็ บข้ อมูล การลดก๊า ซที่ มีผ ลต่ อปรากฏการณ์ภ าวะ
เรื อนกระจก เช่น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ในรูป แบบการเปรียบเที ยบและการลดการปล่ อย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ในการดำเนิ น ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint
ในสถานศึ กษาสู่ ชุ มชน
๕. จั ดจ้ างผู้ เชี่ย วชาญในการจัดทำ Road Map เป็น ที่ ปรึก ษาในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบั ติ การโรงเรี ย นคาร์บ อนต่ำสู่ ชุมชนคาร์บ อนต่ำ
๖. พัฒ นาต่ อยอดและขยายผลศูนย์ก ารเรีย นรู้ล ดใช้ พลั งงาน การจั ดการขยะ
และอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อ มใน 20 ศูน ย์ ๔ อำเภอ
๗. พัฒ นาเครื่ องมือ และ กระบวนการให้ ความรู้และแนวทางการจั ดการเรียนรู้ กิ จกรรม
เรื่ องการผลิ ตและบริ โ ภคที่เ ป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมใน 4 อำเภอ
๘. จั ดสรรงบประมาณดำเนิ นการตาม Road map และแผนปฏิบัติ การ 197 โรงเรียน
เพื่ อดำเนิ น การต่ อยอดขยายความรู้ และสร้างเครื อข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อ มต่อหน่ว ยงานทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน
๙. สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม พัฒ นากระบวนการรณรงค์ให้มี การจัด ซื้ อจัดจ้า งที่ เป็นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการสำนักงานสี เ ขียวและสถานศึ ก ษา
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม (Green office)
๑๐. พัฒ นา ยกระดับ สถานศึก ษานำร่อ งขยายผลส่ งสถานศึ กษาต้นแบบ ด้ านการพัฒ นา
ด้านการผลิ ต และบริโ ภคที่เ ป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมทั้งระบบ เช่น การเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณฑ์เ บอร์ ๕ และ
ผลิ ตภัณฑ์ ที่มี ฉลากและสั ญ ลั กษณ์เบอร์ ๕ เพื่ อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะใน
สำนั กงานและสถานศึก ษา
๑๑. ส่ งเสริ ม การพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรม และบูร ณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ เรื่ องการผลิ ตและบริ โ ภคที่เป็ น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ
๑๒. ขยายผลผ่ านระบบ DLTV ส่ ง เสริม ความรู้เรื่ อง การผลิ ตและบริโ ภคที่เป็น มิต ร
กับ สิ่ ง แวดล้ อมต่ อ ความปลอดภัย และสุ ขภาพที่ดีสู่ สั ง คมเมื องเชิงนิเวศและการจั ดการมลพิษ
และสิ่ งแวดล้ อมที่ดี และการเลื อ กผลิ ตภัณ ฑ์ บรรจุภั ณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อมและฉลาก
ที่แสดงสั ญลั กษณ์ที่เป็น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อม
๑๓. พัฒ นานวัต กรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนำขยะมาใช้ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์และพลั งงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ ำเสี ย
ลดการใช้เผาและลดใช้ส ารเคมี สู่ โ รงเรียนปลอดภัย และเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม

๑๔. ขยายผลจากโรงเรีย นคาร์บ อนต่ ำสู่ ชุมชนเชิ งนิเวศและการจัด การมลพิ ษ
และสิ่ งแวดล้ อมดี Green city ด้านพลั งงาน การจัด การขยะและน้ำเสี ย ชุมชนผลิ ตและบริโ ภค
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิ ตที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม ชุมชนเมือ งนิเวศ และหน่ ว ยงานส่ งเสริ ม การ
บริ โ ภคที่เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อนำความรู้ม าประยุ กต์ใช้ และจั ดทำโครงงานด้า นการอนุรั กษ์
สิ่ งแวดล้ อม
๑๖. ส่ งเสริ มแนวทางการจั ดการเรียนรู้ อาชี พที่ เป็นมิ ต รกับสิ่ ง แวดล้ อมในสถานศึ ก ษา
จั ดค่ายเยาวชนวัย ซนลดคาร์ บ อนเพื่ อโลก ประกวดชุ ม ชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่ อยอดสู่
ชุมชนนิ เวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิ ษเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
๑๗. จั ดทำระบบนิเทศ ติด ตามผลการดำเนิน งานในสถานศึก ษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิ เทศเชิงคุ ณภาพพัฒ นาการกรอกข้ อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนำเสนอผลงานและมอบ
รางวัล เกี ย รติย ศประชาสั ม พัน ธ์และจั ด พิ มพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่ อเผยแพร่ และเป็ นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนำ
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปและปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาหน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ
Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
๑. สถานศึ ก ษา และศูน ย์ พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มี ค วามเป็น อิส ระในการบริห ารและจั ด
การศึก ษาครอบคลุ ม ด้า นการบริ ห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้ านการบริห ารงานบุ คคล
และด้ านการบริ ห ารงานทั่ว ไป
๒. สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ต้ องปรับ เปลี่ ยนให้ เป็ นหน่ว ยงานให้ มี ความทันสมัย
พร้ อมที่จ ะปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น หน่ว ยงานที่มีห น้ าที่ส นับสนุน
ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อให้ ส ถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษาได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ
๓. หน่ ว ยงานทุ กระดับ มีค วามโปร่ง ใส ปลอดการทุจริ ตและประพฤติ มิช อบ บริห าร
จั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าล

๔. หน่ ว ยงานทุ กระดับ มี กระบวนการ และการวิธีง บประมาณด้านการศึก ษา เพื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพและประสิ ทธิภ าพการจั ดการศึ ก ษาโดยการจั ด สรรงบประมาณตรงสู่ ผู้ เรีย น
5.หน่ ว ยงานทุ กระดับ พัฒ นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารและการจั ดการเรียนการสอนอย่า งเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึ ก ษาได้รั บ การกระจายอำนาจการบริห ารจัด การศึก ษาอย่า งเป็น อิส ระ
๒. สถานศึ ก ษา และสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา ได้รั บการพัฒ นาให้ เป็นหน่ว ยงานที่มี
ความทัน สมั ย ยื ดหยุ่ น คล่ อ งตัว สู ง พร้ อ มที่ จะปรับตัว ให้ ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีห น้ า ที่ส นั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อ ให้ ส ถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษา
ได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพครอบคลุ ม ทุก ตำบล
๓. สถานศึ ก ษา และสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิ ทัล
(Digital Technology)มาใช้ใ นการบริ ห ารจั ดการและตัดสิ นใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานในสั ง กัด ทุก ระดับมี ความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิช อบ บริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึ ก ษาทุ กแห่งและหน่ว ยงานในสั ง กัดมีระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศวิช าการ
ผู้ เรี ย น ครู บุ คลากรทางการศึก ษา สถานศึก ษา หน่ว ยงานในสั งกั ด
๗. สถานศึ ก ษาทุ กแห่งมี ข้ อ มูล ผู้ เรียนรายบุ คคลที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ ข้ อมูล ต่ าง ๆ
นำไปสู่ การวิเ คราะห์ เพื่ อวางแผนการจั ด การเรียนรู้สู่ ผู้ เ รียนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ (Big Data
Technology)
๘. สถานศึ ก ษา และสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา มีแ พลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิจ ด้ านบริห ารจัด การศึก ษา
๙. สถานศึ ก ษาทุ กแห่งมี ร ะบบข้ อมูล สารสนเทศที่ส ามารถใช้ ในการวางแผน การจัดการ
ศึก ษาได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
๑. ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคล่องตัว และเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา
หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้าง
การกำกับดูแลของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ

สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงาน
บุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา
(๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
(๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา
(๑๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(๑๑) สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(๑๒) สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒนาสำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา เป็น หน่ วยงานมีค วามทัน สมั ย อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ ปรั บ ปรุง สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาให้ เ ป็นหน่ว ยงานที่ ทัน สมัย
มีห น้ าที่ สนั บ สนุ น กำกับ ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึ กษา เพื่อ การบริห ารจัด การที่มี
ประสิ ทธิภ าพ โดยยึ ดหลั กธรรมาภิบ าล
(๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ใช้ระบบการบริห ารจัด การ
ที่มุ่ง เน้ น คุณธรรมและความโปร่ งใสในการทำงานตามหลั กการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการบริห ารงาน
(๔) ส่ ง เสริ ม การบริห ารจั ด การเขตพื้น ที่ การศึก ษาโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน (Area-based
Management) รู ป แบบการบริ ห ารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(๕) ส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว ม จัดทำแผนบูร ณาการจัด การศึก ษาในระดับ พื้ นที่
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(๘) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป กครอง ชุ มชน สั ง คม และสาธารณชน ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ
และมีส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ในการบริห ารจัด การศึก ษา
(๙) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ กภาคส่ ว นของสั ง คมเข้า มามีส่ ว นร่ว มสนับสนุนทรั พยากรเพื่ อ การศึก ษา
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จั ด สรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เ รี ยน และสถานศึก ษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ กษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบการบริห ารจั ดการงบประมาณ อุดหนุ น
ผู้ เรี ย นและสถานศึ ก ษาโดยตรง
(๒) พั ฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่ อพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การ
งบประมาณอุดหนุ น ผู้ เรี ย นและสถานศึก ษาโดยตรง
(๓) พั ฒ นาและประยุ กต์ใช้ ระบบไบโอเมทริ ก ซ์ (Biometric) ในการพิสู จ น์ตัว ตนของ
ผู้ เรี ย น เพื่อลดความซ้ ำซ้ อ นในการจั ดสรรงบประมาณโดยจะทำการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล นั กเรี ยน
รายบุ ค คล กับ กระทรวงมหาดไทย
(๔) พั ฒ นาระบบเบิ กจ่ ายงบประมาณอุ ดหนุน ตรงไปยังผู้ เรียน และสถานศึก ษา โดยผ่ าน
ระบบธนาคาร

๔. พั ฒนานวั ต กรรมเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เ ป็น
ดิ จิ ทัล เข้า มาประยุกต์ใ ช้ อย่า งคุ้มค่า และเกิด ประโยชน์ สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
DataTechnology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(๑) ศึ กษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้ บริก ารหน่ว ยงานในสั งกัด ทุก ระดับ
ทั้งในรูป แบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้ งในระดั บ IaaS Paas และ
SaaS
(๒) ศึ กษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ใ นการเชื่ อมโยงข้ อมูล ของนั กเรียน
ในฐานข้อ มูล ต่า ง ๆ เพื่ อนำมาวิเคราะห์ คุ ณภาพของผู้ เรียนในมิติต่ าง ๆ
(๓) พั ฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่ อสนับสนุ นภารกิ จ ด้านบริห ารจัด
การศึก ษาทั้งระบบพร้ อมให้ บ ริ การ (Services) เชื่อ มโยงข้ อมูล เพื่ อ แลกเปลี่ ยนและบูร ณาการข้อ มูล
ภาครั ฐ ทั้ งภายในและนอกสั งกัด อี กทั้ งยังเป็นระบบกลางสำหรับ ใช้ในการพิสู จน์ยืน ยันตัว ตนเดี ยวและ
รองรั บ การทำงานร่ ว มกั บ แพลตฟอร์ มดิจิทัล ต่ าง ๆ
(๔) พั ฒ นาระบบฐานข้ อมูล ทรั พยากรมนุษย์ด้ านการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ที่ส ามารถเชื่ อมโยง
และบู ร ณาการข้ อมูล ด้านการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ร ะหว่างกระทรวงหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง โดยการ
เชื่อมโยงข้ อมูล รายบุ คคลที่ เกี่ย วกับ การศึ ก ษา การพัฒ นาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
สามารถประเมิน จุ ด อ่ อน จุ ดแข็ ง และศั กยภาพบุ คคลของประเทศ นำไปสู่ การตัด สิ นใจระดับนโยบาย
และระดั บ ปฏิบั ติ
(๕) พั ฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ านการเรีย นรู้ข องผู้ เรียน และ
บุ คลากรทางการศึก ษา ด้ า นการบริห ารงาน เชื่ อมโยงถึง การพัฒ นาครู เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ
ความก้าวหน้ าในอาชี พ ตลอดจนพัฒ นา ระบบข้อ มูล สารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบุค คลตั้ง แต่ร ะดับ
ปฐมวัย จนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง นำไปสู่ การพัฒ นา
ฐานข้ อมูล ประชากรด้ านการศึก ษาของประเทศ

