
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ฉบับนี้ 
เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และกำกับ ติดตาม 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2  
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา       1 
 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   43 
 
ส่วนที่ 3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ    47
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ภาคผนวก 

- รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไว้ว ่า การศึกษาต้องจัดให้บ ุคคล  
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้ องจัดให้อย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได ้  หร ือไม ่ม ีผ ู ้ด ูแล หร ือด ้อยโอกาส  ต ้องจ ัดให ้บ ุคคลด ังกล ่าวม ีส ิทธ ิและโอกาสได ้ร ับการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560- 2574) แผนปฏิบ ัต ิราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์  
การปฏิรูปการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต่อ
ประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ลำดับที่ 30 ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวม 16 อำเภอ จำนวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและ
เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและ
ของประชาชนจังหวัดชยัภูมิ บรหิารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.25 60 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561  ดังนี้   
(1) กลุ่มอำนวยการ(2) กลุ่มนโยบายและแผน(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
และ (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 62 เขต กำหนดให้ลำดับที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. สถานที่ตั้ง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขท่ี 393/2 หมู่ที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044 - 056766, 044 - 056767   
โทรสาร 044 - 056768, 044 - 056769  E-mail : webmaster@sesao30.go.th 

3. สถานศึกษาในสังกัด 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 37 แห่ง ดังนี้   
 1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
 5 .โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา   6. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 7. โรงเรียนชีลองวิทยา   8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
 9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  10. โรงเรียนคอนสวรรค์ 
 11. โรงเรียนสามหมอวิทยา  12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา   16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
 19. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  20. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 21. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22. โรงเรียนภูเขียว 
 23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
 25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก 
 27. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
 29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 
 31. โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม  32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
 33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
 37. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 

4. แผนที่เขตพื้นที่บริการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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5. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื ่นที ่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

6. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ 
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
อำนวยการ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ ์ภูโทภ้ำ 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายประทปีแสง พลรักษา 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูม ิ

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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7. จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
7.1 จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำแนกตามกลุ่มดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง/กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้าง 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 - 
3. กลุ่มอำนวยการ 6 8 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 - 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   5 3 
6. กลุ่มนโยบายและแผน 4 2 
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 - 
8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 1 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - 

10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 
11. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 
12 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - 

รวมทั้งสิ้น 56 15 
 

ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ชัยภูมิ ข้อมลู ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 
 

7.2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 83 
2. ข้าราชการครู 1,658 
3. พนักงานราชการ 148 
4. ครูอัตราจ้าง 40 

รวม 1,929 
 

ที่มา   กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 
 

 7.3 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา 
 

ที ่ ขนาดสถานศึกษา จำนวน(โรง) 

1. 
2. 
3. 
4. 

โรงเรียนขนาดเล็ก < 500 คน  
โรงเรียนขนาดกลาง 500 - 1,499 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500 - 2,499 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ > 2,500 คน 

17 
14  
1 
5 

รวม 37 
 

         ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม. ชัยภูมิ ข้อมลู ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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8. ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 
 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนห้องเรียน(ห้อง) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม ห้องเรียน 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2,737 3,076 5,813 179 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2,782 3,048 5,830 174 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2,473 3,086 5,559 172 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7,992 9,210 17,202 525 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,955 2,940 4,895 154 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,654 2,885 4,539 149 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,687 2,835 4,522 149 
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,296 8,660 13,956 452 
 รวมทั้ง 2 ระดับ 13,288 17,870 31,158 977 

 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม. ชัยภูมิ ข้อมลู ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 

9. รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 
3 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม จัตุรัส 
5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เทพสถิต 
7 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ 
8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ 
9 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ 

10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า 
11 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ 
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น 
13 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ 
14 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว 
15 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
16 โรงเรียนภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ 
17 โรงเรียนสามหมอวิทยา คอนสวรรค์ 
18 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว 
19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
20 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
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10. รายช่ือโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 21 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ 
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ 
5 โรงเรียนภูเขียว ภูเขียว 
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส 
7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า 
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก คอนสาร 
9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ 

10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง 
11 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง 
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น 
13 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล 
14 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ 
15 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คอนสาร 
16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ 
17 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 
18 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล 
19 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว 
20 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เทพสถิต 
21 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เทพสถิต 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

          1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 
          2. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประเมินตรวจเยี่ยมวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

โรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ด้านที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรียนได้เสนอขอรับการประเมินความโดดเด่น โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

โรงเรียน ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ

เรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ 
C2 (เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น 
ได้รับการยอมรับระดับชาติ) 

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วย
การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบ
ปิดในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (PLC) 

C1 (เป็นต้นแบบ หรือโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค) 

 
12. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนในโครงการตามประเด็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ จำนวนโรงเรียน 
1 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 10 
2 โรงเรียนประชารัฐ 3 
3 โรงเรียนสุจริต 37 
4 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ HCEC 

(ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ) 
37 

5 โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. 37 
6 ทวิศึกษา 10 
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 20 
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 29 

13. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้  
 1. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 
  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพ อย่างเข้มข้น 
มีการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการการจัดการเรียนรู้และการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่มีนิสัยรักการอ่าน
ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561– 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 
 
 
 



-8- 
 

1) ผลการสอบ O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (4 กลุ่มสารระการเรียนรู้) 
 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา  

2561 2562 ผลต่าง ระดับประเทศปี 62 
1 ภาษาไทย 53.49 54.74 + 1.25 55.14 
2 คณิตศาสตร์ 28.86 25.87 - 2.99 25.73 
3 วิทยาศาสตร์ 35.86 29.97 - 5.89 30.07 
4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.19 31.71 + 3.52 33.25 

2) ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา   

ที ่ 2561 2562 ผลต่าง ระดับประเทศปี 62 
1 ภาษาไทย 43.85 39.12 - 4.73 42.21 
2 คณิตศาสตร์ 26.67 21.80 - 4.87 25.41 
3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 33.60 33.97 + 0.37 35.70 
4 วิทยาศาสตร์ 29.50 27.38 - 2.12 29.20 
5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 26.88 25.29 - 1.59 29.20 

ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 

จากตารางดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ ) แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าคะแนนของประเทศ ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทีม่ีการพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำ
กว่าคะแนนของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่เหลือให้
สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง  
 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ  
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม หรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานดังกล่าว พบว่าไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การเทียบโอนความรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง 
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 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งจำเป็น  
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังพบว่า 
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย  การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต   
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอย่างทั ่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท 
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน  และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม  
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับ
การมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้าง  
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู ่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชน  

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด  

3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนั บสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ  

โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของคนไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรว่มกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน  

และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่  
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 

การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น  
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญ  
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส  
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี ่ยนแปลงเข้าส ู ่ส ังคม                

สูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระเบียนวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที ่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ

ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกัน
ให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี ้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที ่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนคา่นิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤตกิรรม ที่พึงประสงค์ 

- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร

การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี
รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีการ
พัฒนาการที่สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมหีมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน 
การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้
เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพ้ืนที่ และโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะทาง
วิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับผู ้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี ่เลี ้ยงให้ ร่วมการวางแผน                   
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่
ให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ  
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

สำนักงานเลขาธิการการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
และเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น 
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพทางการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ

จะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู ้ปฏิบ ัติ  
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื ่อให้การขับเคลื ่อนแผนฯ ไปสู ่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื ่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ                มา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ  
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด 
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5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
2.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยมุ ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

- จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาอังกฤษ 

(English for All) 
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ

สร้างรายได้ 
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

- นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ On – Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป้นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-
Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้น
คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
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 - จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
 
2.5 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 2565 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าหมาย 

๑. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินั ย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 – 2565 ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
นโยบายที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 

 

นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

แนวทางการดำเนินการ 
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการคุ้มครอง 

ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตน
และการแสดงออกที่ถูกต้องทั ้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจาก
การถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 
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นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
เป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิง
รุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ 
 

นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือ
การมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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แนวทางการดำเนินการ 
แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร 
ใช้ระบบสารสนเทศที ่ทันสมัยเพื ่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการ

ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร 
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ

พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียนเพื่อการต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อย

กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
แนวทางการดำเนินการ 

บริหารจัดการโดยใช้เขตพ้ืนที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่
ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพ้ืนที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัด
การศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์หน่วยงาน 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
     2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
          ทางการศึกษา 
     5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ ้มกันพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 

 
     2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 

 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (*) 
3 

3 จำนวนผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29 , 125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 1 
5 จำนวนสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
200 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกดา้นและมีการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล 
 - 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน  - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 

เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

80 

 
(*) เนื่องจากมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น 
 

     4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
          ทางการศึกษา 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

     - ระดับปฐมวยั 
     - ระดับประถมศึกษา 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชวีศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู ้เรียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
 

     5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
80 

 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 20 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

 
4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
80 
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2.5 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สร้างคนดี  มีปัญญา  พึ่งพาตนเอง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสม รรถนะสู่
หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร (Corporate Culture) 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 

 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 จากยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
จึงกำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่สอดคล้องกับ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
นโยบายด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ บุคลากรปลอดภัยในวิชาชีพและการแสดงออก องค์กรปลอดภัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีเครือข่ายร่วมสร้างความปลอดภัย มีการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ 
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มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”  
 
เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

8. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

9. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

10. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
สร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะในการ

คุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
วิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวทาง การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 

1. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  1.๒ สถานศึกษา 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  2.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
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(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก  
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ  
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(1) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน  

(3) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

(4) พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเช่นการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

(5) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(7) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     
(8) จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ

เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ ๒  ด้านโอกาส 
นโยบายด้านโอกาส เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และ

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจั ดสรรงบประมาณเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที ่จัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

เป้าประสงค์ 
1. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น

ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา  
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
10. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนนุ
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีเวทีที่เปิดกว้างที่เข้าถึงและแสดงศักยภาพได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึง ครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิงรุก  
มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างภาคภูมิ 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรัก  
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผน 
การจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถานศึกษา 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ 

จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้

ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน

อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที ่

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น  
(๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
(๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
(๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลDigital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา 
เป็นสำคัญ 

2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท  อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 

เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน

ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษา

อย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส 

 
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน 
4.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื ่อสาร

โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
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4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

4.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียน
ทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.6 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ                                                                                                                      

5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

5.2 สถานศึกษา  
(1) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื ่อปรับเปลี่ยน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  
และความถนัดของผู้เรียน 

(3) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

(4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบายที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
บทนำ 

นโยบายด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจน
การพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงินที ่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภทเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพและพลานามัยและพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (*) 
3. จำนวนผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ

ปัญญารายบุคคล 
9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบ

อาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. แนวทางดำเนินการคุณภาพองค์กร 
ใช้ระบบสารสนเทศที ่ทันสมัยเพื ่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการ

ขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชน มีกลไกในการบริหารจัดการ การติดตาม ควบคุม กำกับ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

สถานศึกษา 
(๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนใน

รปูแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

2. แนวทางดำเนินการคุณภาพบุคลากร 
มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน มีระบบการ

พัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคคล มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล สร้างเสริม
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
2.1 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั ้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื ่อง  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน  
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

2.1.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.2.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่  
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ 
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน  
ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม  
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(๒) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู  
ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(๕) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัด 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(๑2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันา
ตนเองผ่านระบบ Online  

(๑3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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(๑4) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 

๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

3. แนวทางดำเนินการอาชีพการมีงานทำและรายได้ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ มุ ่งสู ่อาชีพ และการมีงานทำ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมี

สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นบุคคลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกเรียน
เพื่อการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้  
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
     - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
     - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      

(๒) ประสานการดำเนินงานเพื ่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
สถานศึกษา    

(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 
(Independent Study : IS) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
     - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  
(Social and EmotionalLearning : SEL) 

(๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

 นโยบายด้านประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพ้ืนที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และ
สถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อย

กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
3. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
5. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
6. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
บริหารจัดการโดยใช้เขตพ้ืนที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่

ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับคลัสเตอร์ เขตพ้ืนที่ สหวิทยาเขต เครือข่าย และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการจัด
การศึกษา และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้าง
การกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
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  (๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล 
เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ  
จัดการศึกษา 
  (๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน 
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน  
การปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน 
การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔) ส ่งเสริมการบร ิหารจ ัดการเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาโดยใช ้พ ื ้นท ี ่ เป ็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
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(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนเพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู ่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)   
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ 
ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud 
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaSและ SaaSและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดในรูปแบบ Private 
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaasและ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
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(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ 

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำแนกตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ข้อ นโยบาย สพฐ. ปี 2564 
จำนวน 
โครงการ 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

   งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

1 ด้านความปลอดภัย 8 415,000 329,000 
2 ด้านโอกาส 6 57,000 146,000 
3 ด้านคุณภาพ 21 1,260,000 450,600 
4 ด้านประสิทธิภาพ 9 161,000 250,000 

รวม 44 1,893,000 1,175,600 
 

ความสอดคล้องของโครงการตามแผนตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
นโยบายที่ ๑  ด้านความปลอดภัย 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบ สพม.30 งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - 134,000 นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
2. ลูกเสือต้านภยัยาเสพติด  - 195,000 นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 
3. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ 15,000  - นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์
4. สร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
สู่ชุมชน 

30,000  - นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์

5.สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต  
(Business Continuity Plan) พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" 

20,000  - 1. นายชาตร ีทวีนาท 
2. นายพฤษชาติ กองพันธ ์

6. การจัดการแข่งขันกีฬานกัเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชยัภูม ิ(กีฬานักเรียนโซนหบุ
เขา) ครั้งที่ 45 ประจำปกีารศึกษา 2564 

300,000  - 1. นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ 
2. นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์

7. กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นทีก่ารศึกษาชยัภูม ิครั้งที่ 3 ประจำป ี2564 40,000  - 1. นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ 
2. นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์

8. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจติวิทยาเชิงบวก 10,000  - นายวสันต ์ตั้งฐานะสกุล 
 415,000 329,000  
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นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                  และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบ สพม.30 งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที ่10 และหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

30,000  - นายปรีดา นิตยารส 

2. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 7,000 16,000 น.ส.ธัญพร  ตรีมูรติ 
3. การจัดการระบบขอ้มูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  - 20,000 นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
4. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - 10,000 นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  - 100,000 นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
6. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม 20,000  - นางรุ่งเรือง รักษ์มณี 
 57,000 146,000  

 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

     กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                            - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบ สพม.30 งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 

(50,000) 
     กิจกรรมที ่2 องค์กรแห่งคุณธรรม                                      (32,000) 
     กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ        (36,000) 

 - 118,000 น.ส.กาญจนา  ประทุมวงศ์ 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา 904 ลงสู่สถานศึกษา 30,000  - นางวิริยะสมร บวัทอง 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที ่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที ่2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     กิจกรรมที ่3 การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
     กิจกรรมที ่4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
     กิจกรรมที ่5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) ที่สอดคล้องกับทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กิจกรรมที ่6 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 
     กิจกรรมที ่7 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     กิจกรรมที ่8 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
     กิจกรรมที ่9 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
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17,000 

 
7,000 

 
7,000 
7,000 

 
50,000 

 
8,000 

 

 
160,000 

 
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูม ิ
 
นางวนิชา ประยูรพันธ ์
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 
 
นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
นางสาววชิรา บุญเกือ้ 
นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์ 
 
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 
นายปรีดา นิตยารส 
 
นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศรี 
 
นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศรี 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งบ สพม.30 งบ สพฐ. / 
หน่วยงานอื่น 

4. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 350,000  - นางวนิชา ประยูรพันธ ์
น.ส.อรัญฌญา รักษาพันธุ ์

5. การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน 

20,000  - นายปรีดา นิตยารส 

6. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  - 30,000 นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
7. การอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน เพือ่ป้องกัน
ภัยคุกคามไซเบอร์ 

10,000  - นายชาตรี  ทวีนาท 
นายพงศธร  ซุยส ี

8. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 70,000  - นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศรี 
9. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 240,000  - นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศรี 
10. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม ่วถิี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

150,000  - นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศร ี

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใช้คู่มือการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ด้วย  MPCh  Model 

10,000  - นางวิริยะสมร บวัทอง 

12. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
     กิจกรรมที ่1  การส่งเสริมการใช้ Platform AI ของ CIRA CORE   
เพื่อจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ 
     กิจกรรมที ่2  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล อัจฉริยะ 
     กิจกรรมที ่3  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิถีใหม่ 
     กิจกรรมที ่4  ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เช่ือมโยงอาชพีและเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 
    กิจกรรมที ่5  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) 
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10,000 
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10,000 

 
 - 
 

 - 
 - 
 - 
 

 - 

 
นางวิริยะสมร  บัวทอง 
 
นางสาวเขมิกา  สาทัน 
น.ส.อรัณฌญา  รักษาพันธุ ์
นางปรียารัตน์  ขาวปั้น 
 
นายปรีดา  นิตยารส 

13. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10,000  - น.ส.ปภาวรา  ประเสริฐ 
14. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 26,000  - น.ส.ธัญพร  ตรีมูรติ 
15. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4,000 10,000 น.ส.ธัญพร  ตรีมูรติ 

16. พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  - 102,600 นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์
17. พัฒนาครูแนะแนวเพือ่การศึกษาตอ่และอาชพี  - 30,000 น.ส.ธัญพร  ตรีมูรติ 

นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
18. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
   กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้ารา่ชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพ 
การปฏิบัติงาน 

90,000  - 1. นางศุลีพร ประการแก้ว 
2. นายธวัชชยั เต็งชัยภูม ิ
3. นางวิลาสิณี ธุลจีันทร์ 
4. นางสาวปรียาภรณ์ 

อุดมเศรษฐ์ 

19. จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564  -  - นายชาตรี  ทวีนาท 
20. การพัฒนาทกัษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนา
ทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 

10,000  - นายชาตรี  ทวีนาท 
นายพงศธร  ซุยส ี

21. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินยั คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

80,000  - ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล 
นายศรายุทธ อยู่ภกัด ี

 1,260,000 450,600  
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์หน่วยงาน :  - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบ สพม.30 งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

10,000  - น.ส.ปภาวรา  ประเสริฐ 

2. การเพิ่มประสิทธภิาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

36,000  - นางกาญจน์สุดา  
จีรภัทร์อติชัย 

3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 250,000 1. นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ 
2. นางวิริยะสมร บัวทอง 
3. นางจิโรบล เคาภูเขยีว 

4. การพัฒนาบรหิารจัดการด้วยระบบคณุภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

49,000  - 1. นางวนิชา ประยูรพันธ ์
2. นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
3. นางสาววชิรา บุญเกื้อ 
4. น.ส.อรัญฌญา รักษาพันธุ์ 
5. น.ส.กาญจนา  ประทุมวงศ์ 

5. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.30 20,000  - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นางจรุงจิตร ฝางชัยภูม ิ
3. นายพฤษชาต ิกองพันธ ์

6. โครงการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 10,000  - 1. นางศุลีพร ประการแก้ว 
2. นางวิไลลักษณ์ ฦาชา 
3. นางธัญชนก ชาติประมง 
4. นายธวัชชยั เต็งชัยภูม ิ
5. นางวิลาสิณี ธุลีจันทร ์
6. นายภาวัต ภูมิคอนสาร 

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10,000  - นายเอกชยั ออ้ทอง 
8. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการตรวจสอบภายใน 

26,000  - นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร 

9. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา  -  - 1. นายชาตรี ทวีนาท 
2. นางจรุงจิตร ฝางชัยภูม ิ
3. นายพฤษชาต ิกองพันธ ์

 161,000 250,000  

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงดำเนนิการตัง้แต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 
นโยบายที่ ๑  ด้านความปลอดภัย 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 
หน่วยงาน

อื่น 
1. การจดัการแข่งขันกีฬานักเรยีน
มัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียน 
โซนหุบเขา) ครั้งท่ี 45  
ประจำปีการศึกษา 2564 

300,000  - 277,000 23,000 ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

2. กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นท่ี
การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 

40,000  - 40,000 - ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

 
 

 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                  และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 7,000 16,000 23,000 - ดำเนินการ 

เสร็จเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

     กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                            - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

350,000  - 283,045 66,955 ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

2. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

240,000  - 80,000 160,000 ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

3. การพัฒนารูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

150,000  - 40,000 110,000 ดำเนินการ ยังไม่ 
แล้วเสร็จ เนื่องจาก
สถานการณ ์
แพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงเลื่อนการ
ดำเนินกจิกรรมโครงการ 
ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้น 

4. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ
ข้าร่าชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    
 

90,000  - 18,110 
 
 

6,500 
 
 

11,610 

71,890  
 
 
- ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 
 
- ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

5. ยกระดับคณุภาพการจัด
การศึกษาประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที่ 1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 - 

 
 
 

160,000 

 
 
 

160,000 

 
 
 
 - 

 
 
 
- ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

 

 



 

 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์หน่วยงาน :  - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การพัฒนาบรหิารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

49,000  -  36,810 12,190 ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

2. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบภายใน 
 

26,000  -  18,640 7,360 อยู่ระหว่าง 
ดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายยุทธศักดิ์  ผลกอง................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การป้องกัน เฝ้าระวัง และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานศึกษา 
 

- 134,000   √    

2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  - 195,000   √    
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายกันต์ชย ธุลีจันทร์................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญ
ประโยชน ์
 

15,000  -  - - √ - - - 

2 สร้างจิตสำนึกวิถีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

30,000  - - - √ - - - 

3 พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรม
ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 - 102,600 - - √ - - - 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายชาตรี ทวีนาท และคณะ................    กลุ่มงาน .............อำนวยการ........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" 

20,000  - -  - √ - - - 
 

2 จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2564  -  - √ -  - - - - 
 

3 พัฒนาเครือข่ายส่งเสรมิสนับสนุนด้านการจดั
การศึกษา สพม.ชัยภูม ิ
 

 - 20,000 - - √ - - - 
 

4 พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบรหิารจัดการศึกษา  -  - - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ........นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ , นายกันต์ชย ธุลีจันทร์..........    กลุม่งาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งท่ี 45 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

300,000  - √ 277,000  - 23,000 - - 

2 กีฬาสานสมัพันธ์ สามัคคี 4 เขตพืน้ท่ีการศึกษา
ชัยภูมิ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2564 
 

40,000  - √ 40,000  -  - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวก 10,000 - - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายปรีดา นิตยารส................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การจัดการเรยีนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

30,000 - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

2 การพัฒนามาตรฐานการจัดการศกึษาโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

20,000 - - 
 

 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวธัญพร ตรีมูรติ................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศกึษา 7,000 16,000 √ 23,000 - - - - 
 

2 พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการทำงาน 
 

26,000  - - - √ - - - 
 

3 การคัดเลือกนักเรยีนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

4,000 10,000 - - √ - - - 
 

4 พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ่และอาชีพ 
 

 - 30,000 - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางปิยะนันท์ มโนธรรม................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 - 20,000 -  - √ - - - 
 

2 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเ้รียน  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 

 - 10,000 - - √ - - - 
 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวมเพิ่มโอกาส 
ทางการศึกษา 
 

 - 100,000 - - √ - - - 
 

4 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเ้รียน แข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
 

 - 30,000 - - √ - - - 
 

5 พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ่และอาชีพ 
 

 - 30,000 - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางรุ่งเรือง รักษ์มณี................    กลุ่มงาน .............ส่งเสริมการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แบบมีส่วนร่วม 

20,000 - - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
คุณธรรม (สพฐ.)                                     (50,000) 
     กิจกรรมที ่2 องค์กรแห่งคุณธรรม           (32,000) 
     กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
วิถีพุทธ                                                (36,000) 
 

 - 118,000 - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางวิริยะสมร บัวทอง ................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การขับเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา 904 ลงสู่
สถานศึกษา 

30,000  - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้คู่มือการรายงานผลการปฏบิัติงาน ด้วย  
MPCh  Model 
 

10,000  - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ และคณะ................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
     กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
     กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครู
คณิตศาสตร์ให้มสีมรรถนะของครยูุคใหม่ สำหรับ
การเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 21 
     กิจกรรมที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
     กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 
     กิจกรรมที่ 7 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
ศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
     กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

2 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- 250,000 - 
 
 

- √ - - - 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ........นางวนิชา ประยูรพันธ์ และคณะ........    กลุ่มงาน ........นเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา......... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

350,000  - √ 
 
 

283,045  - 66,955 - 
 
 

- 

2 การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชัยภูมิ  

49,000  - √ 
 
 

36,810  - 12,190 - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายชาตรี ทวีนาท , นายพงศธร ซุยสี.........    กลุ่มงาน ..........ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประจำโรงเรยีน เพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร ์
 

10,000  - -  - √ - - - 
 

2 การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาทักษะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประจำโรงเรยีนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น 
 

20,000  -  - - √  - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 70,000 - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

2 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

240,000 - √ 
 

 

80,000 - 160,000 - 
 
 

- 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ  
 

150,000 - - 
 
 

40,000 √ 110,000 - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวเขมิกา สาทัน และคณะ ................    กลุ่มงาน .............นเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 
     กิจกรรมที่ 1  การส่งเสริมการใช้ Platform 
AI ของ CIRA CORE เพื่อจัดการเรยีนการสอน
ปัญญาประดิษฐ ์
     กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล อัจฉริยะ 
     กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานในวิถีใหม ่
     กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมสมรรถนะสำคญัของ
ผู้เรยีน เช่ือมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการยคุ
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
    กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV และ DLIT) 

 
10,000 

 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 

 - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 26,000  - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีคุณภาพของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

10,000  - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางศุลีพร ประการแก้ว และคณะ ................    กลุ่มงาน .............บริหารงานบุคคล........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่
ความเป็นครมูืออาชีพ 

   กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
เสรมิสร้างขวัญกำลังใจข้ารา่ชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 90,000  - - 
 
 
√ 
 
 
 - 
 
√ 
 
 
 
 - 

18,110 
 
 

6,500 
 
 
 - 
 

11,610 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

71,890 - - 
 

2 โครงการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 - 10,000 - - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............ส.ต.อ. สมพร ฟุ้งสกุล , นายศรายุทธ อยู่ภักดี................    กลุ่มงาน .............กฎหมายและคดี........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

80,000  - -  - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ................    กลุ่มงาน .............นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

36,000  - - 
 
 

- √ - - 
 
 

- 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นายเอกชัย อ้อทอง................    กลุ่มงาน .............นโยบายและแผน........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

10,000  - -  - √ - - - 
 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร................    หน่วย .............ตรวจสอบภายใน........... 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข งบ 

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ./ 

หน่วยงานอื่น 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1 การพัฒนาการบรหิารจดัการงบประมาณ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 

26,000  - -  18,640 √ 7,360 - - 
 

 



 

      คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ที ่ 45  / 2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------------------------------------------- 
 

ด้วย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ได้กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้    

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ                    ประธานกรรมการ 
 ๑.2  นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ         รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                  กรรมการ 
 ๑.3  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ  รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                  กรรมการ 
 1.4 นายประทีปแสง  พลรักษา  รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ                  กรรมการ 
 ๑.5  นายเอกชัย  อ้อทอง   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา  ข้อแนะนำ เสนอความคิดเห็น แก้ปัญหา ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินการ 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายสิงห์ศักด์ิ  แก้งคำ          รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ           ประธานกรรมการ 
 2.2 นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ           กรรมการ 

2.3 นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ 
2.4 นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการ 
2.5 นายชาตรี  ทวีนาท              ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                     กรรมการ 
                                        และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
2.6 นางศุลีพร  ประการแก้ว  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
      และปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

/2.7 นางสาวสมจิตร... 



- 2 - 
 

     2.7 นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
                                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.8 ส.ต.อ. สมพร  ฟุ้งสกุล            นิติกรชำนาญการพิเศษ                                กรรมการ 
                                                               ปฏิบตัิหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

2.9 นายไกรฤกษ ์ ตันเบ็ต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ 
2.10 นายชูศักดิ์  ปีชัยภูม ิ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          กรรมการ 
2.11 นายนิธภิัทร์  สมานชัย  พนักงานจ้างเหมาบริการ           กรรมการ 
2.12 นางสาวกชมน  ภัสสรประสิทธิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ           กรรมการ 
2.13 นายเอกชัย  อ้อทอง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 

           2.14 นางบังอร  ชมเกษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                 
     มีหน้าที่ จัดทำรายงานการกำกบั ติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ       
  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64                                                
 
 

                                                                       

                 (นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์)   
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 


