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บริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ความเป็นมาและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท
ต าบลสนามชั ย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และมี ศู น ย์ ป ระสานงาน ตั้ ง อยู่ ที่ โ รงเรี ย น
พระปฐมวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ว นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามอานาจหน้ าที่ของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จั ด ทานโยบายแผนพั ฒ นาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้ นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนิน การและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1
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12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เพิ่ม (10) ตามฉบับที่ 2
ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417
และโทรสาร 035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayom9.go.th มีสถานศึกษา
ในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน และในจังหวัดนครปฐม
29 โรงเรียน
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้าสุพรรณบุรีหรือ
แม่น้าท่าจีน ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจดใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทาง
รถยนต์ 107 กิโลเมตร และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 อาเภอ 110 ตาบล 997 หมู่บ้าน
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การปกครองและประชากร
การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 10 อาเภอ 110 ตาบล และ 1007 หมู่บ้าน โดยมีอาเภอดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
เดิมบางนางบวช
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
สามชุก
หนองหญ้าไซ
อู่ทอง

มีพื้นที่
540.917 ตารางกิโลเมตร
252.081 ตารางกิโลเมตร
1,193.599 ตารางกิโลเมตร
522.330 ตารางกิโลเมตร
481.298 ตารางกิโลเมตร
180.986 ตารางกิโลเมตร
750.381 ตารางกิโลเมตร
355.917 ตารางกิโลเมตร
420.209 ตารางกิโลเมตร
630.29 ตารางกิโลเมตร
3

จานวนตาบล
19
5
7
13
17
9
14
7
6
15

จานวนหมู่บ้าน
123
48
93
119
127
64
140
68
64
151
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คาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี
“ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แบ่งการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่ว นจังหวัด เทศบาลเมือง 2 แห่ง คือ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตาบล 43 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 81 แห่ง จากสถิติของสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ
เดือนธันวาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากร ทั้งสิ้น 848,567 คน เป็นชาย 410,617
คน และหญิง 437,950 คน
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขตดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ( สุพรรณบุรี – นครปฐม )
จังหวัดสุพรรณบุรีกาหนดเป้าประสงค์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
(1) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการ
บริโภค และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
(1) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
(1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง
(2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
และมีความมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
(1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
(2) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
(1) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
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จังหวัดนครปฐม
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีนในที่ราบลุ่ม
ภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28
ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศเป็น
อันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร
หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ
62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
และอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอไทรน้อย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรีและเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอบ้านโป่ง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
และอาเภอท่ามะกา อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

คาขวัญประจาจังหวัด
"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้าท่าจีน"
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เขตการปกครอง
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 106 ตาบล 904 หมู่บ้าน สาหรับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมื อ ง 4 แห่ ง เทศบาลต าบล 18 แห่ ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 93 แห่ ง โดยมี
7 อาเภอดังนี้
1. อาเภอเมือง
2. อาเภอกาแพงแสน
3. อาเภอนครชัยศรี
4. อาเภอดอนตูม
5. อาเภอบางเลน
6. อาเภอสามพราน
7. อาเภอพุทธมณฑล
การบริหารราชการ
จังหวัดนครปฐมแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจานวน 66 หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จานวน 48 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จานวน 4 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระจานวน 14 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจานวน 32 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอื่ น ๆ จานวน 23 หน่ ว ยงาน หน่ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
8 หน่วยงาน ระดับอาเภอแบ่งออกเป็น 7 อาเภอ 106 ตาบล 904 หมู่บ้าน
3. ส่ ว นราชการบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น แบ่ งออกเป็น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
จานวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จานวน 4 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน
18 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 93 แห่ง
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สถานที่ตั้งของสานักงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ชั้น 3
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-535417 โทรสาร 035-535418

มีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เลขที่ 117/2 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-272596 โทรสาร 034-272597
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โครงสร้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ก.ต.ป.น.
เขตพื้นที่ ฯ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

หน่วย
ตรวจสอบภายใน

กลุม่
อานวยการ

กลุม่
บริหารงานบุคคล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุม่
นโยบายและแผน

กลุม่
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ฯ

กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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กลุม่
กฎหมายและคดี

กลุม่
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

กลุม่
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

กลุม่
บริหารการเงิน
และสินทรัพย์
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ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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ผู้อานวยการกลุ่ม สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางดวงพร อายุการ

นางรัตตา บุญสงวนศรี

นางสาวศิริพร ขุนภักดี

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย

10

กลุ่มนโยบายและแผน
แผน

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางบังอร ศิลาลิตร์

กลุ่มอานวยการ

นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
กลุ่ม DLICT

นางสาวร่มไทร ดีสอน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

สถานศึกษาในสังกัด สพม.9

(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
61 โรงเรียน โรงเรียน

รวม 2 จังหวัด
มีจานวนนักเรียนชาย 31,745 คน
มีจานวนนักเรียนหญิง 37,835 คน
รวมทั้งสิ้น
69,580 คน
มีจานวนห้องเรียน 2,050 ห้อง

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีจานวน 32 โรงเรียน
มีจานวนนักเรียนชาย 15,177 คน
มีจานวนนักเรียนหญิง 18,646 คน
รวมทั้งสิ้น
33,823 คน
มีจานวนห้องเรียน
986 ห้อง

โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
มีจานวน 29 โรงเรียน
มีจานวนนักเรียนชาย 16,568 คน
มีจานวนนักเรียนหญิง 19,189 คน
รวมทั้งสิ้น
35,757 คน
มีจานวนห้องเรียน
1,064 ห้อง
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

ผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.9 (สุพรรณบุรี – นครปฐม)

61 โรงเรียน

รวม 2 จังหวัด
มีผู้บริหาร
154
ครูผู้สอน
3,256
พนักงานราชการ 83
รวม
3,493

คน
คน
คน
คน

ผู้บริหารและครูในจังหวัดนครปฐม
มีจานวนผู้บริหาร
75 คน
มีจานวนครูผู้สอน 1,680 คน
พนักงานราชการ
25 คน
รวมทั้งสิ้น
1,780 คน

ผู้บริหารและครูในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีจานวนผู้บริหาร 79 คน
มีจานวนครูผู้สอน 1,576 คน
พนักงานราชการ
58 คน
รวมทั้งสิ้น
1,713 คน
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แบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.9
สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน
1. สงวนหญิง
3. อู่ทอง
2. กรรณสูตศึกษาลัย 4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ขนาดใหญ่พิเศษ
2,500 ขึ้นไป

10 โรงเรียน
นครปฐม 6 โรงเรียน
1. มัธยมฐานบินกาแพงแสน
4. วัดไร่ขิงวิทยา
2. สิรินธรราชวิทยาลัย
5. พระปฐมวิทยาลัย
3. กาญจนาภิเษก ฯ นครปฐม 6.ราชินีบูรณะ
สุพรรณบุรี 5 โรงเรียน
1. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2. สามชุกรัตนโภคาราม
3. ธรรมโชติศึกษาลัย
4. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
5. กาญจนาภิเษก ฯ สุพรรณบุรี

ขนาดใหญ่
1,500-2,499

10 โรงเรียน

นครปฐม 5 โรงเรียน
1. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
2. คงทองวิทยา
3. กาแพงแสนวิทยา
4. ศรีวิชัยวิทยา
5. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
13
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สุพรรณบุรี 12 โรงเรียน
1. สระกระโจมโสภณพิทยา 7. ด่านช้างวิทยา
2. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข 8.บางลี่วิทยา
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 9. อู่ทองศึกษาลัย
4. ดอนคาวิทยา
10. ตลิ่งชันวิทยา
5. สวนแตงวิทยา
11. หนองหญ้าไซวิทยา
6. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 12. สระยายโสมวิทยา

19 โรงเรียน
ขนาดกลาง
500 – 1,499

นครปฐม 7 โรงเรียน
1. ศาลาตึกวิทยา
2. พระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ
3. บางเลนวิทยา
4. โพรงมะเดื่อวิทยาคม
5. ภัทรญาณวิทยา
6. สามพรานวิทยา
7. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

สุพรรณบุรี 11 โรงเรียน
1. ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
3. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
4. บางแม่หม้ายฯ
5. ทุ่งแฝกพิทยาคม
6. วังหว้าราษฎร์สามัคคี
7. หนองวัลย์เปรียงวิทยา
8. บ่อกรุวิทยา
9. บ่อสุพรรณวิทยา
10. สรวงสุธาวิทยา
11. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

ขนาดเล็ก
499 ลงไป

นครปฐม 11 โรงเรียน
1. พลอยจาตุรจินดา
2. แหลมบัววิทยา
3. ปรีดารามวิทยา
4. สถาพรวิทยา
5. เพิ่มวิทยา
6. บัวปากท่าวิทยา
7. บางหลวงวิทยา
8. งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
9. บ้านหลวงวิทยา
10.อุบลรัตราชกัญญาฯ
11. สระกะเทียมวิทยาคมฯ

22 โรงเรียน
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การแบ่งสหวิทยาเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ให้มีอานาจหน้าที่
1. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงานต้น
สังกัด
2. กาหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต
3. จัดทาแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
6. กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน
7. เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและ
ด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล
8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นสาคัญ
9. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งออกเป็น 8 สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตนเรศวร (จ.สุพรรณบุรี)
2. สหวิทยาเขตพุเตย (จ.สุพรรณบุรี)
1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง
2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2.3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
สุพรรณบุรี
2.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
2.6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์
2.7 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
1.8 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”
3. สหวิทยาเขตทวารวดี (จ.สุพรรณบุรี)
3.1 โรงเรียนอู่ทอง
3.2 โรงเรียนบางลี่วิทยา
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา
3.5 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (จ.สุพรรณบุรี)
4.1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
4.2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
4.3 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
4.4 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
4.5 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
4.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
4.7 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
4.8 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
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5. สหวิทยาเขตพิมานปฐม (จ.นครปฐม)
6. สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี (จ.นครปฐม)
5.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
6.1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
5.2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
6.2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
5.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ
6.3 โรงเรียนคงทองวิทยา
5.4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
6.4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
5.5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
6.5 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
5.6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
6.6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
5.7 โรงเรียนแหลมบัววิทยา
6.7 โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
7.สหวิทยาเขตวัชรีรมยา (จ.นครปฐม)
8.สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ (จ.นครปฐม)
7.1 โรงเรียนราชินีบูรณะ
8.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
7.2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
8.2 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
7.3 โรงเรียนสามพรานวิทยา
8.3 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
7.4 โรงเรียนปรีดารามวิทยา
8.4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
7.5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
8.5 โรงเรียนสถาพรวิทยา
7.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ
8.6 โรงเรียนบางเลนวิทยา
7.7 โรงเรียนเพิ่มวิทยา
8.7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
7.8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ศาลายาฯ
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนบางปลาม้า”สุงสุมารผดุงวิทย์”
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนอู่ทอง

สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปีการศึกษา 2561
รายวิชา

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ผลต่าง

ระดับเขตพื้นที่

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

56.80

54.42

+ 2.38

ภาษาอังกฤษ

29.23

29.45

- 0.22

คณิตศาสตร์

31.89

30.04

+ 1.85

วิทยาศาสตร์

36.95

36.10

+ 0.85

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปีการศึกษา 2561

จากตารางที่ 1 และแผนภู มิ ที่ 1 ผลเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิ ทยาศาสตร์ โดยวิ ชาภาษาไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง กว่ า ระดั บ ประเทศมากที่ สุ ด (56.80) และวิ ช า
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (29.23) ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
49.34
36.13
31.29
31.82
30.70

47.31
35.16
31.41
30.72
30.51

ผลต่าง
+2.03
+0.97
-0.12
+1.10
+0.19

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2561

จากตารางที่ 2 และแผนภู มิ ที่ 2 พบว่ า ปี การศึ ก ษา 2561 ผลเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ
ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 ระดั บประเทศกั บระดั บ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า เกือบทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (49.34) และวิชาวิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (31.29) ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
andTransparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2559
79.36

ผลคะแนน ITA สมพ.9 (คะแนนเฉลี่ยภาพรวม)
ปี 2560
ปี 2561
86.86
88.42
อันดับที่ 48

ปี 2562
94.89
อันดับ 8

โดยประเมินจากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต

ผลคะแนน ITA สพม. 9 ปี 2562 (คะแนนตามตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 7

ตัวชี้วัดที่ 8

ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 10

99.74

98.34

99.71

98.81

99.93

99.37

97.91

98.24

95.14

82.59

ได้อันดับที่ 8 ระดับประเทศ
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
นโยบายที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

5.00

ดีเยี่ยม

นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.71

ดีมาก

นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.00

ดีเยี่ยม

นโยบายที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

4.00

ดีมาก

นโยบายที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5.00

ดีเยี่ยม

4.54

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ได้ ด าเนิ น การตามภารกิ จ โดยเน้ น การ
บริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นให้ บ รรลุ ต ามยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และเป้ า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ส าหรั บ ปี ง บประมาณ 2562 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ได้ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่อใช้ในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จานวน 3,000,000 บาท

ส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 41 โครงการ จานวน 7,641,650 บาท
(รายลเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติตามรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562)
สาหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3,000,000 บาท
มีผลการเบิกจ่ายดังนี้
รายการ
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 อื่น ๆ เร่งด่วน
1.2 ค่าอาหารนอกเวลา
1.3 พาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม
1.4 ค่าวัสดุสานักงาน
1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
1.8 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าโทรศัพท์
2.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.4 ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนการบริหาร
งบประมาณ 62
2,500,000.00
495,500.00
0.00
200,000.00
600,000.00
200,000.00
15,000.00
100,000.00
889,500.00
500,000.00
308,000.00
70,000.00
90,000.00
32,000.00
3,000,000.00
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ได้รับจัดสรร รวมเบิกจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณ 62
256,516.85 2,450,289.08
204,551.00
700,051.00
0.00
0.00
0.00
150,213.80
0.00
359,789.65
2,260.16
202,260.16
0.00
0.00
49,705.69
149,705.69
888,268.78
124,544.73
624,516.33
58,095.81
366,095.81
55,386.92
125,386.92
11,062.00
101,062.00
0.00
31,971.60
381,061.58 3,074,805.41

คงเหลือ ณ
31 มี.ค. 61
306,227.77
0.00
0.00
49,786.20
240,210.35
0.00
15,000.00
0.00
1,231.22
28.40
0.00
0.00
0.00
28.40
306,256.17

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒ นาการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน มีค วามส าคัญ ในการใช้ เป็ นกรอบทิ ศทางเป้า หมายในการ
ดาเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และสูงกว่าระดับประเทศ จากผลการดาเนินงาน ความ
จาเป็ นต้องการ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี/กลุ่มจังหวัด นามาวิเคราะห์ศักยภาพสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
SWOT Analysis กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
การวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่
S (Strength)
จุดแข็ง
W (Weak)
จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน

ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม
- งบประมาณ
- ระบบข้อมูล
- การประสานงาน/การอานวยการ/ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ
- ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่
O (Opportunity)
โอกาส
T (Threat)
อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การประสานงานภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพานิชกรรม การคลัง
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
- เทคโนโลยี
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จุดแข็ง/โอกาสของการพัฒนาในปัจจุบัน
1. มีนโยบายและคู่มือ
2. มีบริการข่าวสารหลายช่องทาง
3. นักเรียน/ครู ได้รับบริหารอย่างทั่วถึง
4. มีวัดสุสานักงานเพียงพอ
5. มีแผนการใช้งบประมาณ
6. บุคลากรมีศักยภาพสูง
7. บุคลากรทางานเป็นทีม
8. ระบบ My office ช่วยลดกระดาษ
9. สร้างเครือข่ายกระจายอานาจ
10. บริหารแบบมีส่วนร่วม
จุดอ่อน/อุปสรรคของการพัฒนา
1. โครงสร้างขาดความชัดเจนด้านอัตรากาลัง
2. สถานที่ตั้งเขตไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการ
3. ขั้นตอนการติดต่อประสานงานไม่ชัดเจน
4. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณบริหารมีจากัด
5. บุคลากรไม่เพียงพอ ปรับเปลี่ยนตาแหน่งบ่อย
6. บุคลากรบางคนไม่ตรงสายงาน
7. ระบบงานสารบรรณส่งเรื่องล่าช้า ตกหล่น
8. การติดตามงานล่าช้าขาดความต่อเนื่อง
9. ไม่นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
10. ไม่มีค่านิยมองค์กร
จะเห็นได้ว่าศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถที่จะพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางการศึกษาต่อไปได้เนื่อ งจากมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาที่ค่อนข้างมากและในจุดอ่อนๆ
สามารถแก้ไขให้หมดต่อไปได้
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ส่วนที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
3. มีงานทา มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อสถาบันครอบครัวและชุมชุนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น และมี
งานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่
พลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดีคือ
“เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่นงานอาสาสมัครงานบาเพ็ญประโยชน์ งาน
สาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร”

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวติ มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพั นธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู รณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3) วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
4) เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579
5) หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
6) หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้ ส ามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค
และโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ใช้เป็นแผนพัฒนา
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี โดยการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อ น าประเทศไทยก้า วข้า มกั บดั กประเทศที่มี รายได้ ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562 วิสัยทัศน์
ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในตวรรษที่ 21”
โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบาย ด้านการศึกษากาหนดไว้ในนโยบายด้านที่ 8 ดังนี้
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2..พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่………………………………………………………………
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน 21 การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้
มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับ การเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่
สามารถสื่อสาร
และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.6..ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่ อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2.พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดาเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ 23 ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
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เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษา ในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พั ฒนาทั กษะอาชี พทุ กช่ วงวั ย โดยก าหนดระบบที่ เอื้ อต่ อ การพั ฒนาทั กษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย....อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน..ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ ถูกต้อง
ของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้าน การศึกษาและการดารงชีวิต
นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศกกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบลส่งเสริมการพั ฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบ
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิต

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วน
ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบายได้คานึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดาเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้ส่วนที่ 1
นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3) เสริ ม สร้ างสั น ติ สุ ข และการพั ฒ นาอย่ างยั่ง ยื นโดยใช้ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของ
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน

6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
หลักการ
1 ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีพ
2 บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ทุกภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติการร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู้การสร้างอาชีพและการมีงาน
ทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษาภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการศึกษา ต้องปรับปรุ งแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีดิจัทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
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4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลังตามความ
ต้องการจาเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้ พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูรดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และจัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่งสาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Funciton) งานใน
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การอยู่ ก่ อ นนั้ น หากรั ฐ บาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กาหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด
กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน การดาเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกาหนด
สาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมี ม าตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิ ดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศิลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุ่นแรง การคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไป
กับ การป้องกัน และแก้ไขปัญญาที่มีอยู่ ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบที่
มีผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง เช่น ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง การคุก คามในชีวิต และทรัพ ย์สิน การค้น
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้ เรีย นในเขตพื้น ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้ เรีย นในเขตพื้น ที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต สาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริ ต มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุมคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จ านวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพระบา ทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด
ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และเป็ น พลโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
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1.2 สถานศึกษา
(1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา โดยน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
(2) จัดบรรยากาศวิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เ รี ยนให้มีค วามพร้ อมสามารถรั บมือกับภัยคุกคามทุกรู ปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ทีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็ น มาตรการในการพัฒ นาผู้ เ รียนให้ มี ความรู้ ความสามารถในการรับมื อกับ ภัยคุ กคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิ ตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆได้รับคาปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภายใต้ (พ.ศ.2562 – 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตละความต้องการของชุมชน
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็ น มาตรการการจัด การศึ ก ษาให้ แก่ ผู้ เ รีย นที่อ ยู่ใ นเขตพื้ นที่ เฉพาะ กลุ่ ม ชาติพั นธุ์ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและเหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ” ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”
ดังนั้ น การพั ฒนาศั กยภาพและคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ มี ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการจึ งมีความจ าเป็ นอย่ างยิ่งที่ จะต้ อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุ คคล ตามความสนใจ และความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านทิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษา
วิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมและมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เ รี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ ตามความถนั ด และความสนใจ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒ นาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่อ งมือวั ดแววจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิ ศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึ กษา วิเ คราะห์ ความเหมาะสมของวิธี และกระบวนการงบประมาณตั้ง แต่ จานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างพอเพียง และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบ
บัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
1.5 กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. สถานศึกษา
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดย
ส่ ง เสริ ม ให้ ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ( Digital
Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
2.7 สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนา
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พั ฒ นาประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คน ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ช่ ว งประถมวั ย ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่ า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว
รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและการรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
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พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบัลดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบีย บการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้ เรีย นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ และการมี ง านท า ตามความถนั ด และความต้ อ งการของตนเอง
มีทั ก ษะอาชี พ ที่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ วางแผนชีวิ ต และวางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม
และนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
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เป็ น มาตรการสนั บ สนุนให้ มีการพัฒ นาหลั กสู ตรแกนกลางให้ เป็ นหลั กสู ตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุก
ด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทั กษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2.1.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้น
ปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้ายปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(4) ก ากั บ ติ ดตาม และให้ ความช่ วยเหลื อสถานศึ กษารวมทั้ งสรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรี ยนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่ น เรียนรู้อย่างมีความสุ ข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ
(6) สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ผู้ ป กครองในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เพื่ อ การมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒ นาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
-เป็นไปตามหลักสูตร
-มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
-มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนาวัตกรรม
-มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นิสัยรักการ
อ่านมีทักษะสื่อสานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นให้ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาและสถานศึก ษาจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ ผู้ เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) ก ากั บ ติด ตาม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อสถานศึ กษาในการจัด การศึ กษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
-ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
-ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
-ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
-ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
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(3) จั ดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
(7) ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานใน
การดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นให้ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาและสถานศึก ษาจั ด
การศึกษาเพื่ อพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีพัฒ นาการที่ส มวั ยในทุกด้านทั้ งทางด้านร่ างกาย จิต ใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มี
คุณลักษณะ
-เป็นไปตามหลักสูตร
-มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
-มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
-มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสั ย
รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
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(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแนวทางการเงินที่เหมาะสามและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ
ทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น นั ก คิ ด นั ก ปฏิ บั ติ นั ก ประดิ ษ ฐ์ เป็ น นวั ต กรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นานวั ตกรรม
ในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริ ง
(Active Learning)
(2) ส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ จั ด การเยนรู้ ต ามกระบวนการ 5 ขั้ น ตอน หรื อ บั น ได
5 ขั้น (lndependent study : is)
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ใ ห้ จั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบมุ่ ง เน้ น การใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
-ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
-ความรู้ทางวิศวกรรม และกาคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
-ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
-ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดกาสุขภาวะของจรเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SET)
(6) สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็ น การจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาสมรรถภาพส าหรั บ เด็ ก พิ ก ารและเด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตามต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยมีแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กอ้อยโอกาส
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
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(3) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ส่ งเสริม สนับสนุนการให้ บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early intervention : EI)
(4) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน พื้น ฐาน สนั บสนุนทรัพยากรและจัด สรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั นพื้น ฐาน ส่ ง เสริม ให้ ส ถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (digital Techmology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น พื้ น ฐาน ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ อั ต ราก าลั ง ครู
และบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อ การจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge –
Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จั ดหา พัฒ นา ข้ อมูล องค์ค วามรู้ สื่ อ วีดิโ อ และองค์ ความรู้ประเภทต่า ง ๆ หนั งสื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital
Textbook Platform)
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Textbook Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล
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4. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดาเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้
ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) ส านั กคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่ว มมือกับสถาบันการผลิ ตครู
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู ว างแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) ส านั กคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สนับสนุนทุ นการศึก ษาให้ นักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่อทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตะหนักถึงความสาคัญในอาชีพและ
หน้าที่ของตนเอง โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบาทบาทมาจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อานวยการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน
ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบีย บสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้ มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุระพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จาทาหลักสูตรการพัฒนาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงความต้องการและความขาดแคลน
(4) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)
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(5) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)

(6) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และ
พัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา ให้ มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Literacy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ส่งเสริม
พัฒ นา และยกระดับ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของครูที่ ส อนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ ระดั บ การพัฒ นาทางด้ า นภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สมารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated lnstruction)
(10) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษาการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to –Face Training
(14) สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digitsl Content) ในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
4) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลี่ยมล้า
ทางการศึกษา
บทนา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยากดี มีจน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development) สร้า งกลไกความร่ว มมือของภาคส่ วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ต าบล ระดั บ อ าเภอ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภู มิ ภ าค และส่ ว นกลาง สร้ า งมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความ
จาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความ
จาเป็น ตลอดจนนาเทคโนโลยี (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals
for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พั ฒ นาระบบการติด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลเพื่ อ สร้ างหลั กประกั นสิ ท ธิ ก ารได้ รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็ นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
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3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครู ได้รับ การสนั บสนุน วัส ดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และ
พื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยี (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวันเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ตลอดจนกากับติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคเอกชนวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
มีคุณภาพ
(7) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้ า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 3) มาตรฐานด้ า นระบบความปลอดภั ย
ของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐาน
สถานศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว ให้ พิ จ ารณาตามบริ บ ทของสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ประเภท และขนาด
ของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ตาบล โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงสร้างพิเศษ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ
3. จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม และสถานศึ ก ษาทุ ก ประเภทอย่ า งเหมาะสม
และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่ว ยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ในการจั ดการศึกษาสาหรับผู้เรี ยนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนั บ สนุ น ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น และสถานศึ ก ษา อย่ า งเหมาะสม
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ กองทุ น ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา เพื่ อ จั ด สรรงบประมาณให้ เ ด็ ก วั ย เรี ย น
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลี่อมล้าทางการศึกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
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(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล
(Digital Technology) แก่ผู้เรียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น อุป กรณ์ดิจิ ทัล (Digital Device) ส าหรับผู้ เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอบทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนาศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็น
หลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนา แล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดใน
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนาศาสตร์
พระราชา หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลั ก
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลั ก การดั ง กล่ า ว บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ในการเติ บ โตร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. สถานศึ กษา นั กเรี ยนได้ รั บการส่ งเสริ มด้ านความรู้ การสร้ างจิ ตส านึ กด้ านการผลิ ตและบริ โภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการหลั ก สู ต ร กิ จ กรรมเรื่ อ งวงจรชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การผลิ ต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภั ณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสานักงานสี
เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงานให้องค์ความรู้
และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่ว ยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิ ตและบริโ ภค
ที่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ตั้ ง แต่ ระดั บ ปฐมวั ย จนถึ งระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล การลดก๊ า ซที่ มี ผ ลต่ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกระจก
เช่น คาร์บ อนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
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5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ต้ น แบบ 225 เขต และสถานศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การส านั ก งาสี เ ขี ย ว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุ ขภาพที่ดีสู่ สั งคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่ งแวดล้อมที่ดีและการเลื อก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสียลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรี ย นคาร์บอนต่าสู่ ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่ งแวดล้ อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริ ม สนั บ สนุ นและพัฒนาให้ นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จั ดท าระบบนิ เทศ ติ ดตามผลการด าเนิ นงานในสถานศึ กษาทั้ งในระบบออนไลน์ และนิ เทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายด้านการปรั บ สมดุ ล และพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคั ญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้างของ
หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามทั น สมัย พร้ อ มที่ จ ะปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก ระบวนการ และการวิ ธี ง บประมาณ
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. สถานศึ กษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา พัฒ นานวั ตกรรม และเทคโนโลยีดิ จิทั ล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยยืดหยุ่น
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรั บตัวให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้ าที่ สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
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8. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital
Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษา
รวมถึงความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษาจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานด้ า นธุ ร การ
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามี
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการ
และดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบ
บูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการ ศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
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(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุก
ด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ น มาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ เป็น
หน่ ว ยงานที่ ทั น สมั ย พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา มี ค วามโปร่ ง ใส
ปลอดการทุจ ริต และประพฤติมิชอบ บริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่
สนั บ สนุ น ก ากับ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล สถานศึก ษา เพื่อ การบริห ารจั ด การที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงบประมาณอุ ด หนุ น ผู้ เ รี ย น
และสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พั ฒ นาประยุ ก ต์ ใ ช้ ระบบไบโอเมทริ ก ซ์ ( Biometric) ในการพิ สู จ น์ ตั ว ตนของผู้ เ รี ย น
เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล
กับกระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่านระบบ
ธนาคาร
4.พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ น มาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล
ลงงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศน า Cloud
Technology
มาให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ laaS paaS
และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบบริหาร
สานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับในรูปแบบ
private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียน
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสั งกัดอักทั้งยั งเป็น ระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานร่วมกันกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พั ฒ นาฐานระบบข้ อ มู ล ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและพัฒนาอาชีพตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศนาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒ นาแพลตฟอร์ ดิจิ ทัล (Digtal Platform) ด้ านการเรี ยนรู้ของผู้ เ รียนและบุ คลการทาง
การศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
54

ส่วนที่ 3

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดแนวทางเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการก ารศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้

กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความสาเร็จ
จ ้น ที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 9
แนวทางการบริ หความส
ารส านั กาเร็
งานเขตพื

ภายใต้ ก ารน าของ
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรงเรียน และจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน รวม ทั้งสิ้น
61 โรงเรียน ได้ยึดหลักการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจสู่การปฏิบัติ และยึดความ
อิสระคล่องตัวในการทางานสาหรับ รอง ผอ.สพม. และ ผอ.กลุ่ม รวมถึงการกระจายอานาจผ่านเครือข่าย และได้
ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 2 จังหวัด เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด เครือข่ายสหวิทยาเขต คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ กษา และคณะกรรมการที่ป รึก ษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนาองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยได้เชื่อมโยง
นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ นโยบาย ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันถึงประสงค์
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลการทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
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เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ

ค่านิยม SMART บริการดี มีคุณธรรม สานสัมพันธ์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
S
=
Service Mind บริการดี
M
=
Moral
มีคุณธรรม
A
=
Amity
สานสัมพันธ์
R
=
Responsibility รับผิดชอบ
T
=
Transparency ตรวจสอบได้
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3R 8C
3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
8C ได้แก่
-Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)
-Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
-Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์)
-Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
-Communications, Information, and Media Literacy
(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
-Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
-Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน
สาคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี

56

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

2. การส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา “โรงเรียนน่าอยู่ ครูสอนดี ภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา”
2.1 โรงเรียนน่าอยู่ “สะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วย
แหล่งเรียนรู้
1 สะอาด บริเวณสถานที่ อาคารเรียน ห้องน้า สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2 ปราศจากอบายมุข เป็นสถานศึกษาสีขาว นักเรียนไม่มีการใช้สารเสพติด
3 ทุกคนปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนน
4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5 เพียบพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.2 ครูสอนดี “รักนักเรียน เพียรสอนเต็มเวลา รั กษาจรรยา พัฒ นาด้วยนวัตกรรม สร้า งสรรค์
Active learning”
1 รักนักเรียน กระแสพระราชดารัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ฝากไว้ในการทาให้ เด็กรักครู ครูรักเด็ก
2 เพียรสอนเต็มเวลา ครูทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร สอนเต็มเวลา ไม่ทิ้งเด็ก ไม่ทิ้งห้องเรียน
3 รักษาจรรยา ครูทุกคนมีวินัย และจรรยาบรรณครู
4 พัฒนาด้วยนวัตกรรม ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณภาพ
5 สร้างสรรค์ Active learning เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง
2.3 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทุ ก โรงเรี ย นมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นา เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน วั ด ภาคเอกชน ประชาสั ง คม
หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ
3. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
1. หลั กนิ ติ ธ รรม เป็ น การปฏิ บัติต ามกฎหมาย กฎ ข้อ บังคั บ ที่เ กี่ยวข้ อง เพื่อ ให้ เกิ ดความถู กต้อ ง
เป็นธรรม มิใช่ปฏิบัติตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยความเสมอภาค
3. หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานขององค์กร มีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ
4. ความรับผิดชอบ เป็นความสานึกในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจะต้องทาให้เกิดประสิทธิภาพ
5. หลักความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปโดยง่าย โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบัติใน3 เรื่อง คือ การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการข้อ
ร้องเรียน
6. หลั ก ความคุ้ ม ค่ า การบริ ห ารจั ด การและใช้ ท รั พ ยากรที่ มี จ ากั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
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4. การนิเทศบูรณาการ
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนา ช่วยเหลือการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนใน
สังกัด
5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับ ของสถานศึกษาในสพม.9 จะมีคุณภาพและ
จะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
6. ระบบการดูแ ลช่วยเหลือนักเรี ยน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม. จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. เทคโนโลยี ดิ จิ ต อล การใช้ เทคโนโลยีเพื่อ ช่ว ยในการบริห ารจัด การ ทาให้ การบริห ารงานมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ลดค่าใช้จ่าย สะดวก สามารถทางานได้ทุกที่ตลอดเวลา

นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่พลโลก
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้ อยละของผู้ เรี ยนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลั กคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. จ านวนสถานศึกษาที่น้ อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ และพลเมื องโลกที่ ดี มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ มี คุ ณธรรมอั ตลั กษณ์ มี จิ ตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา โดยน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึง ประสงค์ มี คุณ ธรรม อั ตลั กษณ์ มี จิต สาธารณะ มีจิ ตอาสา รับ ผิ ด ชอบต่อ ครอบครั ว ชุม ชน สั งคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกั น
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคาปรึกษาชี้แนะ
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ช่วงประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็น
พิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี
มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้จ ะออกจากระบบการศึ ก ษาแล้ ว รวมถึ งความตระหนั ก ถึง พหุ ปัญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่
หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการ
อาชีพ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้ คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต้องตระหนั กถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่ส อดคล้ องกับแนวโน้มการพัฒ นาของ
ประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะของผู้เรียน มีทักษะทางด้านการคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้ เรี ยนได้รั บการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่ อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพั ฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้ “Facilitator”
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
8. ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และ
ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็น
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมเครื่องมือวัดความถนัด (aptitude) จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ดาเนินการวัดความถนัดทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรม
แนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของวิ ธี แ ละกระบวนการงบประมาณ ตั้ ง แต่ จ านวน
งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ/เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ช่วงประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็น
พิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี
มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้จ ะออกจากระบบการศึ ก ษาแล้ ว รวมถึ งความตระหนั ก ถึง พหุ ปัญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่
หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการ
อาชีพ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้ คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต้องตระหนั กถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร และมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะของผู้เรียน มีทักษะทางด้านการคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้ เรี ยนได้รั บการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่ อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้ “Facilitator”
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
8. ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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3. ร้ อยละผู้เรีย นที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีทักษะทางด้านการคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้ “Facilitator”
7. ครูมีความสามารถในออกแบบการจัดการเรียนการสอน
8. ครูประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พั ฒนาหลักสูต ร
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะ
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(1) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา เพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง 4 ด้ า น
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น โค้ช “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ผู้อานวยการการเรียนรู้ “Facilitator” หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา
พัฒ นาหลั ก สู ตรสถานศึกษา ให้ ส อดคล้ องกับหลั กสู ตรแกนกลาง เน้นการพัฒ นาผู้ เรียนเป็ น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
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- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มี ทั ก ษะทางด้ า นภาษาไทย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ มี นิ สั ย รั ก การอ่ า น
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการด าเนิ น งานเพื่ อ ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับ สนุ น สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนเต็ม ตามศักยภาพสอดคล้ องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จั ด ท าแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า น
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์
เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้
ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(2) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(4) ส่ งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(5) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
(6) สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
4. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
4.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
5. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
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การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญในอาชีพและหน้ าที่ของตน โดยพัฒ นาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้ส อน” เป็น โค้ช
“Coach” หรื อ “ผู้อานวยการการเรี ย นรู้ ” “Facilitator” ปรับวิธีส อน ให้ผู้ เรียนสามารถแสดงความคิดเห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น ในการพัฒ นาตนเอง ( Need
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) จั ดให้ มี ห ลั กสู ตรและกรอบแนวทางในการพัฒ นาครู ที่เชื่อมโยงกั บความก้าวหน้าในวิช าชี พ
(Career Path)
(3) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น คุ รุ พั ฒ นา หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ๆ จั ด ท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนด
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
(Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ
Face - to - Face Training
(14) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development) สร้ างกลไกความร่วมมือของภาคส่ ว นต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึก ษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจาเป็น ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับ องค์กรปกครองท้ องถิ่น ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้น ที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุด หนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
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4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ม าตรฐานอย่ า งเหมาะสมตามบริ บ ท ด้ า นประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ประชากรวั ย เรี ย น เพื่ อ เก็ บ รวบรวม เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เ คราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทาแผนการรับนักเรียน
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(4) ร่ว มมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่ วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น
1)
มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)
มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็น
ต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท
และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาด
เล็ ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้ มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจั ดสรรงบประมาณแผ่ นดินเพื่อให้ เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ในการจัดการศึกษาสาหรับ ผู้เรีย นที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจั ดสรรงบประมาณให้เด็กวัย
เรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยสูง
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุง พั ฒ นาห้ อ งเรี ยนให้ เ ป็ น ห้ อ งเรีย นที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital
Pedagogy) สาหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนาศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็น
หลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิด ที่ จ ะผลั กดั น ด าเนิ น การเพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ยั่ ง ยื นในทุก มิ ติ ทั้ ง มิติ ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
ในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนาศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็ นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและ
จัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มน าไปปฏิ บั ติ ใ ช้ ที่ บ้ า นและชุ ม ชน เช่ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
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4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นั กเรี ย น สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่ านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒนาให้ นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. จัดทาระบบนิ เทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน

72

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563-2565

นโยบายที่ 6 ด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
นโยบายด้านการปรั บ สมดุ ล และพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคั ญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยปรับโครงสร้างของ
หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามทั น สมัย พร้ อ มที่ จ ะปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง
ระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้ มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. สถานศึ กษา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา พัฒ นานวั ตกรรม และเทคโนโลยีดิ จิทั ล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตาบล
3. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา น านวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
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7. สถานศึกษาทุกแห่ งมีข้อมูล ผู้ เรียนรายบุคคลที่ส ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ นาไปสู่ การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษาจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(2) จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การและดาเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาหรื อ กลุ่ ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(4) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(5) นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติ ดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(6) ส่ งเสริ ม สนั บสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการ ศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(7) จั ดอบรม พัฒ นาผู้บ ริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(8) สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุก
ด้านได้
(9) สถานศึกษา หรื อสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ น มาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ บริ ห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าล เป็ นหน่ ว ยงานที่มีห น้า ที่ส นั บสนุ น ส่ งเสริ ม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่
สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
(3) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษานานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology)
มาใช้ในการบริหารงาน
(4) มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถู กต้อง
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(2) ส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(4) ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยผ่านระบบธนาคาร
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4.พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ น มาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล ลง
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศนา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ laaS paaS และ SaaS และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบบริหารสานักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบั ญชี ระบบพัส ดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่ส ามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการนา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับในรูปแบบ
private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ SaaS
(2) ส่งเสริมการนา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง
ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง
(3) ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มาใช้สนับสนุนภารกิจด้านบริ หารจัด
การศึกษาทั้งในระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอักทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางาน
ร่วมกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) ส่งเสริมให้มีการใช้ฐานระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและพัฒนาอาชีพตลอดช่วงชีวิต เป็นฐาน ข้อมูล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศนาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) ส่งเสริมให้มีการใช้แพลตฟอร์ดิจิทัล (Digtal Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลการ
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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แผนผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

1.ด้านความมั่นคง

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1.การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ

2.การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

1.ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์
และของชาติ

2.ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ
1-2580)

(พ.ศ.2560–2579)

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2563
นโยบายสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563

นโยบายสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

3.การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

5.การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับกับ
สิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ
ศึกษา

4.ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.ด้านการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์

3. ด้านการพัฒนา
2 ด้านการจัด
และสร้างเสริม
การศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ศักยภาพของ
ความสามารถในการ
ทรัพยากรมนุษย์
แข่งขันสู่ความเป็นพล
โลก
โลก
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
โครงการ
โ

การ
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4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา

5.ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา
6.ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัด
การศึกษาเน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563 -2565

ค่าเป้าหมายและตัวตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
2563 2564 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่าอันพึงประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ

ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่าอันพึงประสงค์

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติทดี่ ีตอ่ บ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติ สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น
1.4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ ฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.5 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด
2563 2564 2565

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก
2.1 จ านวนผู้ เ รี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการ มี ทั ก ษะความรู้ 100
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับ 2.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้ 75
เรื่ อ งการอ่ า น (Reading Literacy) ด้า นการรู้เ รื่ อ งคณิต ศาสตร์
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษา
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ 90
นานาชาติ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ

ทุกกลุ่มงาน และ
หน่วยตรวจสอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
2563 2564 2565

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ 75
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 70
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ล ะวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับ การศึกษาที่ผ่านมา
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษา
3.3 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธ ยมศึกษา 100
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนาไปปฏิบัติได้
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการให้นักเรียน 3.4 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ใน 100
มีคุณธรรม จริยธรรม
สั ง คมได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข มี ความยื ด หยุ่ น ทางด้า นความคิ ด สามารถ
และค่าอันพึงประสงค์
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3.5 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 100
ที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
3.6 จานวนครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ 80
ทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้ ทัศนคติที่ดี
ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
4.1 ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น
มาตรฐานเสมอกัน
4.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษา
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
4.3 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
4.4 ครู ได้ รับ การสนับ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ และอุ ปกรณ์ ดิจิ ทัล (Digital
ทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
4.5 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้ มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท
ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
4.6 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
และการมีส่วนร่วม
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
4.8 สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการให้นักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่าอันพึงประสงค์
ส่งเสริมการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการให้นักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่าอันพึงประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

5.1 สถานศึก ษาในสังกั ดมี นโยบายและจัด กิจกรรมให้ค วามรู้ที่ ถูก ต้องและสร้า ง
จิตสานึกด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง ฯลฯ
5.2 สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริ ม าณขยะ และมี ส่ ง เสริ ม การคั ด แยกขยะในชุ ม ชนเพื่ อ ลดปริ ม าณคาร์ บ อนที่
โรงเรียนและชุมชน
5.3 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5.4 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5.5 นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมประจ าวั น ในสถานศึ ก ษาและที่ บ้ า น และข้ อ มู ล ของ
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
5.6 ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา
งานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
5.7 ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง
Thailand 4.0
5.8 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสานักงานสี เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
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ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม

6.1 สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
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6.2 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัยยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
6.3 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
6.4 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA)
6.6 สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ร ะบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด
6.7 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
6.8 สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
6.9 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 5
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน กาหนดบทบาทความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีและเผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
การทางานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการทางานร่วมกัน
เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

93

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563 -2565

การบริหารองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารโดยใช้รูปแบบ ดังนี้

โดยมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P การวางแผน D การปฏิบัติตามแผน
C การตรวจสอบ และ A การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร ค่านิยม
SMART บริการดี มีคุณธรรม สานสัมพันธ์
S
=
Service Mind บริการดี
M
=
Moral
มีคุณธรรม
A
=
Amity
สานสัมพันธ์
R
=
Responsibility รับผิดชอบ
T
=
Transparency ตรวจสอบได้
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563 -2565
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563 -2565
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พ.ศ. 2563 -2565
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙
ศำลำกลำงจังหวัดส ุพรรณบ ุรี ชัน้ ๒ - ๓ ตำบลสนำมชัย อำเภอเมืองส ุพรรณบ ุรี
จังหวัดส ุพรรณบ ุรี ๗๒๐๐๐
โทร : ๐๓๕-๔๒๔ ๔๑๗ แฟกซ์ : ๐๓๕-๕๓๕ ๔๑๘

