
 

 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ก. บทน า 

 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ .  ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้ าที่ ของรั ฐ  มาตรา ๕๔  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของ 
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ดังนี้ 
 
 



 

 

 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ 
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ 
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการจัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



 

 

     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                  ประกาศ ณ วันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
อัมพร  พินะสา 

(นายอัมพร  พินะสา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ 
ไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้ก าหนด
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  
และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 



 

 

ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม  

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยยึดพื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

มุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้พ้นจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

ง. เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และมีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 

 
 



 

 

จ. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

   ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  1.3 แนวทางการพัฒนา 
   1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ 
  1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 1.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
  1.4.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.2 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
  1.4.3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 



 

 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย 
  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 2.4 แผนงาน / โครงการส าคัญ 
  2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
  2.4.2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

นโยบายที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา 
  2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
  3. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
  4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 
  5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 



 

 

  6. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
  7. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียม 
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
  9. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  10. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 
  11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
  12. ร้อยละ (ไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย) ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย 
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวยัให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา 
ด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
  3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
  3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 
  3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 



 

 

  3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
  3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
  3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
  3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
  3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)  
  3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพครู 
  3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  
  3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
  3.4.16 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
  3.4.18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  3.4.19 โครงการครูคลังสมอง 
  3.4.20 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
  3.4.21 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  3.4.22 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ  
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ 
  3.4.23 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  3.4.24 โครงการคืนครูให้นักเรียน 
  3.4.25 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.4.26 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
  3.4.27 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
  3.4.28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอ้ือต่อการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3.4.29 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน 
  3.4.30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
  3.4.31 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
  3.4.32 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  3.4.33 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
มาตรฐานสากล 
  3.4.34 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.35 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 



 

 

  3.4.36 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
  3.4.37 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
ของชาติ 
  3.4.38 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  3.4.39 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3.4.40 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
  3.4.41 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
  3.4.42 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิ 
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4.43 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
  3.4.44 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 
  3.4.45 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอก 
เป็นผู้จัด 
  3.4.46 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
  3.4.47 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.48 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียน 
  3.4.49 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.4.50 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 
  3.4.51 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
  3.4.52 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
  3.4.53 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
  3.4.54 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
  3.4.55 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
  3.4.56 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
  3.4.57 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร 
      กลุ่มอายุ  
   - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  
   - ระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 100 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 100  
  2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น (จ านวน 3,758 คน) 
  3. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 4.3 แนวทางการพัฒนา 
  4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
 4.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
    4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
  4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.3 แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
  5.4.2 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  5.4.3 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนกระบวนงาน 2 กระบวน ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
  4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ 
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษา  
สามารถจัดการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจ่ายอ านาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้พื้นที่และสถานศึกษา 
เป็นฐาน เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
 
 



 

 

 6.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
  6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
  6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 

6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  
   6.4.9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3  
 


