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ก 

ค ำน ำ 
 

 แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยยึดหลักการด าเนินงานแบบองค์รวม หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและหลักการใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน ที่มี
ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะท าให้แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เล่มนี้ประสบความเสร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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ข 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 

สำรบัญ  ข 

บทที่ 1 บทน ำ 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 2 
 วัตถุประสงค์ 2 
 ขั้นตอนการจัดท าแผน 2 
 สาระส าคัญของแผน 3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 
 ระยะเวลาด าเนินการ 3 

บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 4 
 แนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 4 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 5 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 6 
 นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ปีงบประมาณ 2562 23 
 งานเครือข่ายสถานศึกษา 27 

บทที่ 3 แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 30 
 ทิศทางการปฏิบัติงาน 31 
 แผนงานการติดตามฯ เชิงนโยบาย 33 
 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 58 

บทที่ 4 กำรขับเคลื่อนแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ 63 
 กลไกลการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 63 
 เครื่องมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ) 63 
 ปฏิทินการปฏิบัติงานการติดตามฯ 64 

ภำคผนวก  
 แบบตรวจติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (กตปน.01) 65 
 แบบจัดท าข้อแสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (กตปน.02) 66 
 แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และชี้แนะการจัดการในสถานศึกษา (กตปน.03) 67 
 แบบแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.04) 68 
 แบบบันทึกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. 69 

 



บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20  ได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา          
เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ   
และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด   
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ   
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นองค์   
คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมาย  
ก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือเป็นการจัดการศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 26 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง ในการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (๒) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
  (๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
  (๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ



 2  

 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม  
จึงได้จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 หน่วยงำน  หมายถึง ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ านวยการ  2) กลุ่มนโยบายและแผน 3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  6) กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  7) กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 8) กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 
  กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา   
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการรับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถบริหาร
จัดการตามภารกิจงานได้ครบถ้วน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
  
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 
 1) วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน นโยบายส่วนราชการ และความต้องการของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด 
 2) ประเมินศักยภาพทรัพยากรทางการบริหาร กับภารกิจ 
 3) ประเมินเป้าหมายความส าเร็จของภาพรวม และหน่วยงาน-สถานศึกษา 

4) ทิศทางการปฏิบัติงาน – วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายความส าเร็จ 
5) แผนงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6) แผนงานขับเคลื่อน และการบูรณาการภารกิจ 
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7) ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
8) เครื่องมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ) 
 

สำระส ำคัญของแผน 
 1. ก าหนดงานที่จะต้องติดตาม เพื่อสอบถามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 2. ก าหนดประเด็นที่จ าเป็นตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย หาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
 3. ก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมินผล เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนางานการจัดการศึกษา 
 4. ก าหนดประเด็นและแนวทางการนิเทศการศึกษา ด้วยการให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาและน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ก าหนดการด าเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง  



บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
        ความหมายของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  2.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  2.4 นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  2.5 งานเครือข่ายสถานศึกษา   
  2.6 การกระจายอ านวยการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและ การ
ด าเนินการของหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก ากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา และบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

 
 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจ านวน เก้าคน ประกอบด้วย 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน 



5  
 

 
 

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน จ านวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล 
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน 

(๕) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกอบด้วย 
1. ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1      ประธานกรรมการ 
2. นายปิยะ  อุทธสิงห์ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
3. นายเทียนสาย  ป้อมหิน กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายอภัย  สบายใจ            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านปฐมวัย 
5. นายไพศาล  สุวรรณพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายรัชศักดิ์  แก้วมาลา              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. นายอุดร  พิสุทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
8. นายหนูอาง  สมสมัย          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. นายพิจิตร  ทาทอง          กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
  อ านาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้แก้ไขตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ ก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง ในการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๒) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับคณะกรรมการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีอาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน         
การจัดการศึกษา 
                เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ พลเมืองและพลโลกท่ีดี 
 2. ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิทยาความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับฟิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสรุในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนาธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
นโยบายที่ 1 จ ัดการศ ึกษาเพื่อความม่ันคง 
  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรยีนในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจ ังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนทีพ่ ิเศษเฉพาะ ได ้ร ับ การ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหวุ ัฒนธรรม 
   2. เสร ิมสร ้างค ุณภาพประชากรวัยเร ียนกลุ ่มชาต ิพ ันธุ์ กลุ ่มที่ด ้อยโอกาส และกลุ ่มที่อยู ่ในพ้ืนที ่
ห ่างไกลส ูงในถิน่ท ุรก ันดาร อาทิ พ้ืนที่ส ูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก ่ง เพ่ือสร ้าง ความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
  ประเด็นกลย ุทธ์ 
  1. พัฒนาการศึกษาของสถานศ ึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหว ัดชายแดนภาคใต้ 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู ้เรียนสูงขึ้น 
   (2) ร ้อยละของสถานศ ึกษาในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ 
จ ัดการเร ียนรู ้ให ้แก ่ผู ้เร ียนโดยการบ ูรณาการหล ักส ูตรให ้สอดคล ้องก ับส ังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
   (3) ผู ้เร ียนในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้ได ้ร ับบร ิการการศ ึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีค ุณภาพ 
  2. ส ่งเสร ิมและสนับสน ุนให ้ผู ้เรียนในเขตพ้ืนทีเ่ฉพาะ กลุ ่มชาต ิพ ันธุ์ กลุ ่มที่ด ้อยโอกาส และ กลุ ่มที่
อยู ่ในพ้ืนที่ห ่างไกลท ุรก ันดาร เช ่น พ้ืนที่ส ูง ชายแดน ชายฝัง่ทะเล และเกาะแก ่ง ได ้ร ับการบร ิการด ้าน
การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีม่ ีค ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  จำนวน ผู ้ เร ียนบ ้ านไกลได ้ ร ับ โอกาสทางการศ ึกษาจากการได ้ เข ้าพ ั กใน
โรงเร ียนที่ม ีหอพ ักนอน หร ือการสน ับสน ุนการเดินทางจากบ ้านถ ึงโรงเร ียน อย่างปลอดภัย 
   (2) จำนวนโรงเร ียนได ้ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือใช ้ในการประกอบอาหาร การ
พ ัฒนาท ักษะชีวิต และการพ ัฒนาสภาพหอพ ักนอนให ้ม ีค ุณภาพที่ดี อย ่าง เหมาะสม 
   (3) จ านวนผู ้เรยีนได ้รบัการพ ัฒนาค ุณภาพทั้งด ้านท ักษะวิชาการ ท ักษะชีวิต และ ทักษะ
อาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
   (4)  จ านวนผู้บรหิาร ครู ในสถานศ ึกษา/ห ้องเรียนสาขา และที่ด ูแลหอพ ักนอน ที่มีน ักเร ียน
กลุ ่มชาต ิพ ันธุ์ กลุ ่มที่ด ้อยโอกาส กลุ ่มที่อยู ่ในพ้ืนที่ห ่างไกลท ุรก ันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่
เหมาะสมกบับริบท 
   (5)  จำนวนผ ู้เร ียนกลุ ่มชาต ิพ ันธุ์ กลุ ่มที่ด ้อยโอกาส และกลุ ่มทีอ่ยู ่ ในพ้ืนที่ห ่างไกลท ุรก ันดาร 
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ได ้ร ับการส ่งเสร ิมการเร ียนร ู้ที่ม ีค ุณภาพ และเก ิดจ ิตสำน ึกร ักใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษ ัตริย์ 
   (6)  การบร ิหารจ ัดการศึกษาในโรงเร ียนที่ม ีผ ู้เร ียนกลุ ่มชาต ิพ ันธุ์ กลุ ่มที่ด ้อยโอกาสและกล ุ่มที่
อยู ่ในพื้นที่ห ่างไกลท ุรก ันดาร ได ้ร ับการปร ับปร ุงและม ีร ูปแบบที่มี ประสิทธิภาพ 
   (7)  ผู้เร ียนกลุ ่มชาติพ ันธุ์ กล ุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู ่ในพ้ืนที่ห ่างไกลทุรก ันดารมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาค ุณภาพผู้เรียน 
  เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบนัหลักของชาติ และย ึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประม ุข ม ีท ัศนคต ิที่ถ ูกต ้องต ่อบ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
  2. ผู ้เร ียนท ุกคนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีค ่าน ิยมทีพ่ ึงประสงค์ ม ีจ ิตสาธารณะ ร ับผ ิดชอบ ต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบออ้มอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  3. ผู ้เร ียนท ุกคนได ้ร ับการพ ัฒนาและสร ้างเสร ิมศ ักยภาพในแต ่ละช ่วงว ัยอย ่างม ีค ุณภาพม ีท ักษะ ที่
จ าเป  นในศตวรรษที่ 21 ม ีความเป  นเล ิศทางด ้านว ิชาการ ม ีท ักษะสื่อสารภาษาอ ังกฤษ และภาษาที ่3 ม ี
น ิส ัยร ักการเร ียนร ู้และการพ ัฒนาตนเองอย ่างต ่อเนื่องตลอดช ีว ิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด  
  4. ผู้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ม ีพ ัฒนาการตามศ ักยภาพของแต ่ละบ ุคคล ทั้งในด ้านที่มี 
พ ัฒนาการปกต ิและด ้านที่ม ีความบกพร ่องหร ือความแตกต ่างทางการเร ียนรู้ หร ือความสามารถ พ ิเศษตามที่ระบ ุไว้
ในแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคลหร ือแผนการให ้บร ิการช ่วยเหล ือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดท าข้ึนบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรยีน 
  5. ผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ม ีความพร ้อมสามารถเข ้าสู ่บร ิการช ่วงเชื่อมต ่อ 
(Transitional Services) หร ือการส ่งต ่อ (Referral) เข ้าสู ่การศ ึกษาในระด ับเด ียวก ันและที่ สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  6. ผู้เรียนท ุกคนม ีทักษะชีวิต มีส ุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข  ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได ้ในส ังคมอนาคตที่ซ ับซ ้อนและการป ้องก ันตนเองจากภ ัยค ุกคามร ูปแบบใหม่ สามารถป้องก ันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้ 
  ประเด็นกลย ุทธ์ 

    1. ปร ับปร ุง และพ ัฒนาหล ักส ูตรท ุกระด ับการศ ึกษา ให ้เอ้ือต ่อการพ ัฒนาสมรรถนะ
ผู ้เร ียน เป ็นรายบ ุคคล ม ีท ักษะที่จ าเป ็นในศตวรรษที่ 21 น าไปส ู่การจ ัดการศ ึกษาเพื่อการม ีงานท า (Career 
Education) 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  ร ้อยละของสถานศ ึกษาพ ัฒนาหล ักส ูตรการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให ้สอดคล ้องก ับท ักษะ
การเร ียนร ู้ในศตวรรษที ่21 โดยเน ้นการพ ัฒนาสมรรถนะผู ้ เร ียน เป  นรายบ ุคคล เพ่ือส ่งเสร ิมให ้ผ ู้เร ียน
ม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง ร ักในสถาบ ันหล ัก ของชาติ และย ึดมั่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ี
พระมหากษ ัตร ิย์ ทรงเป  นประม ุข เป  นพลเม ืองด ีของชาติ และพลเม ืองโลกที่ดี ม ีความเป  นเล ิศ ทางด ้าน
วิชาการ มีท ักษะช ีวิตและท ักษะอาชีพตามความต ้องการ และม ีทักษะ ในการป้องก ันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
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   (2) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่ม ีการพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษาให ้สอดคล ้องก ับ ความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

     แนวทางการด าเนินการ 
    (1) พ ัฒนาหล ักส ูตรระด ับการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให ้สอดคล ้องก ับท ักษะการเร ียนรู ้ในศตวรรษ

ที ่ 21 โดยเน ้นการพ ัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียนเป  นรายบ ุคคล เพ่ือส ่งเสร ิม ให ้ผู ้เร ียนม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง ร ักในสถาบ ัน
หลักของชาติ และย ึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประมุข และเป  น
พลเม ืองดี ของชาติ และพลเม ืองโลกที่ดี ม ีความเป  นเล ิศทางด ้านว ิชาการ ม ีท ักษะช ีว ิต และท ักษะอาช ีพตาม
ความต ้องการได้ และม ีท ักษะช ีว ิตในการป ้องก ันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

    (2)  ปรับปร ุงหลักส ูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด กได้ร ับการพ ัฒนา ทั้ง 4 ด ้าน สอดคล ้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    (3) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษาและปร ับเปลี่ยนการ จัดการ
เรยีนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

    (4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษา จ ัดท าแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคลหร ือ แผนการ
ให ้บรกิารชว่ยเหล ือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ จ าเป็นเฉพาะของผู้เรยีนที่มคีวามต้องการ
จ าเปน็พ ิเศษ หรอืความสามารถพ ิเศษ 

     2. พ ัฒนาผู ้เรียนท ุกคนให ้ม ีความร ักในสถาบ ันหล ักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบ ประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข ม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อบ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิด ที่ถูกตอ้ง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลกที่ดี ม ีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความร ักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีพฤต ิกรรมทีแ่สดงออกถ ึงการม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อบ ้านเม ือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดีของชาติ มีค ุณธรรม จริยธรรม 
   (3)  รอ้ยละของสถานศ ึกษาทีป่รบัปร ุงหล ักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล ้อม และจ ัดก ิจกรรม
การเร ียนรู ้ให ้ผู ้เร ียนแสดงออกถ ึงความร ักในสถาบ ันหล ักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมีระ
มหากษัตร ิย ์ทรงเป  นประมุขม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อบ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง เป  นพลเม ืองด ีของชาติ ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม 
   (4) รอ้ยละของสถานศ ึกษาท่ีน ้อมน าพระบรมราโชบายด ้านการศ ึกษาของในหลวง ร ัชกาลที่ 
10 และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ไปพ ัฒนาผู ้เร ียนให ้มี คุณลักษณะอ ันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส ่งเสร ิม และสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาปร ับปร ุงหล ักส ูตรปร ับปร ุงหล ักส ูตร จ ัด
บรรยากาศสิ่งแวดล ้อม และจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้ให ้ผู ้เร ียนแสดงออกถ ึง ความร ักในสถาบ ันหล ักของชาติ 
ย ึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมี พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประม ุข ม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อบ ้านเม ือง ม ี
หล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง เป็นพลเมอืงดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีค ุณธรรม จริยธรรม 
   (2)  ส่งเสร ิม สน ับสน ุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด ้านการศกึษาของ ในหลวง
ร ัชกาลที ่10 และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงไปบ ูรณาการ จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้เพ่ือพ ัฒนา
ผู ้เร ียนม ีค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ตาม ทีก่ าหนด 
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    3. พ ัฒนาค ุณภาพของผู ้เร ียน ให ้ม ีท ักษะการเร ียนร ู้ในศตวรรษที่ 21 ม ีความเป ็นเล ิศ ด้าน

ว ิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    ตัวช ี้ว ัด 

   ด้านผู้เรียน 
   1) ร ้อยละของผู ้เร ียนระด ับปฐมว ัย ได ้ร ับการพ ัฒนาร ่างกาย จ ิตใจ ว ิน ัย อารมณ์ ส ังคม 
และสต ิป ัญญา และม ีความพร ้อมทีจ่ะเข ้าร ับการศ ึกษา ในระดับทีสู่งขึ้น 
   2) ร ้อยละของผู ้เร ียนระด ับการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้ร ับการพ ัฒนาร ่างกายจิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพ ัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเข ียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการค ิด วิเคราะห์ 
   5) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ผ ่านการประเม ินสมรรถนะที่จ าเป  นด ้านการร ู้เรื่องการอ ่าน 
(Reading Literacy) 
   6) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ผ ่านการประเม ินสมรรถนะที่จ าเป  นด ้านการรู ้เรื ่อง คณ ิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
   7) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ผ ่านการประเม ินสมรรถนะที่จ าเป  นด ้านการร ู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
Scientific Literacy)   
   8) ร้อยละของผู้เรียนที่ม ีทักษะสื่อสารอ ังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
   9) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีท ักษะด ้าน Digital Literacy ในการเร ียนร ู้ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
   10) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีความรู้ และท ักษะในการป ้องก ันตนเองจากภ ัย คุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
   11) ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว ่าร ้อยละ 50 ในแต ่ละว ิชาเพ ิ ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาทีผ่่านมา 
   12) ร ้อยละ 60 ของผู ้เร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต ้นม ีสมรรถนะการเร ียนรู้ เร ื่องการอ ่าน
ต้ังแต ่ระด ับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระด ับ 2) ตามแนวทางการ ประเม ิน PISA 
   13) ร ้อยละ 80 ของผู ้เร ียนทั้งหมดได ้ร ับการประเม ินท ักษะการค ิดแก ้ป ัญหา ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
   ด้านสถานศ ึกษา  
   1) ร ้อยละของสถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนรู ้ที่ให ้ผ ู้เร ียนได ้เร ียนรู ้ผ ่านก ิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  
   2) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่ม ีการจ ัดการเร ียนร ู้ให ้ผู ้เร ียนในล ักษณะของSTEM ศึกษา 
   3) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่การจ ัดการเร ียนร ู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study)  
   4) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่จ ัดการเร ียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล ้อม ที่ส ่งเสร ิม
สน ับสน ุนให ้ผู ้เร ียนได ้เร ียนรู ้และฝ ึกท ักษะด ้านภาษาอ ังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางการด าเน ินการ 
   (1)  พ ัฒนาผ ู้ เร ียนระด ับปฐมว ัยม ีความพร ้อมด ้านร ่างกาย อารมณ์ ส ังคม สติปัญญา    
เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
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   (2)  ส่งเสริม สน ับสนุนให ้สถานศ ึกษาจัดสภาพแวดล ้อมทั้งในและนอกห้องเร ียนให้ เอ้ือต่อ
การพ ัฒนาการเร ียนรู้ของเด  กปฐมวัย 
   (3)  ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ระดับปฐมวัยในรปูแบบที่หลากหลาย  
   (4) ส่งเสรมิการสร้างความรู้ความเข ้าใจแก ่พ ่อแม ่ผู้ปกครองเก ี่ยวก ับการเลี้ยงดูเด  ก ปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพ ัฒนาการ 
   (5)  จ ัดให ้ม ีโรงเร ียนต ้นแบบการจ ัดการศ ึกษาปฐมว ัย ให ้สามารถพ ัฒนาเด  กก ่อน ประถมให้
มีพ ัฒนาการความพร ้อม เพ่ือเตรยีมตัวไปสู่การเร ียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   (6)  พ ัฒนาผู ้เร ียนสู่ความเป  นเล ิศทางว ิชาการ โดยเน ้นการพ ัฒนาสมรรถนะที่จ าเป  น 3 ด้าน 
   1) การรู้เรื่องการอ ่าน (Reading Literacy) 
   2) การรู้เรื่องคณ ิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
   3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
   (7)  พ ัฒ น าผ ู้ เร ียนให ้ม ีสมรรถน ะด ้ านด ิ จ ิ ทั ล (Digital Competence) และ สมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอ ังกฤษ และภาษาที่ 3 
   (8)  มีความรู้ และท ักษะในการป้องก ันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   (9)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้ทีใ่ห ้ผ ู้ เร ียนได ้เร ียนร ู้ผ ่าน กิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (10) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนสถานศ ึกษาที่ม ีการจ ัดการเร ียนร ู้ให ้ผู ้เร ียนในล ักษณะของSTEM 
ศึกษา 
   (11) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรอื
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
   (12) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนรู ้อย ่างเป  นระบบมุ ่งเน ้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ
ความค ิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
   1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก ้ปัญหา 
   4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์    และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (13) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาประเม ินสมรรถนะตามแนวทางการประเม ิน PISA 
ด ้วยระบบการสอบ แบบ Online ให ้ก ับผู ้เร ียนท ุกคนต้ังแต ่ระด ับชั้น ประถมศ ึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศกึษาตอนต้น  
   (14)  ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข ้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก ้ปัญหาตาม แนวทางการ
ประเมิน PISA ให้แก ่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
   (15) ให ้บร ิการเครื่องม ือการว ัดและประเม ินอ ิ งสมรรถนะตามแนวทางการ ประเม ินผล
ผ ู้เรียนร่วมก ับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
   (16) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหล ักส ูตรและแผนการเร ียนน าไปสู ่ความเป  นเล ิศในแต่ละ
ด้าน  
   (17) ส ่งเสร ิมผ ู้เร ียนที่ม ีความสามารถพ ิเศษ ด ้านศ ิลปะดนตรีและก ีฬาโดยจ ัดเป  น ห้องเรียน
เฉพาะด้าน 
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   (18) พ ัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนว ัตกรรม 
 
  4. พัฒนาผู้เรียนให้ม ีทักษะอาช ีพและทักษะช ีว ิต ม ีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงช ีว ิตอยู่ใน สังคมได้
อย่างม ีความส ุข 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ร ้อยละของผู ้ เร ียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศ ึกษาต ่อและการ ประกอบ
อาชีพ 
   (2)  ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่จ ัดการเร ียนรู ้และบรรยากาศสิ่งแวดล ้อมทีเ่อ้ือต ่อการพ ัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 
   (3)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
  (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป ้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศ ึกษา 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1) สร ้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศ ึกษาเพ่ือส ่งเสร ิมกระบวนการเร ียนรู ้อ ิง
สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
   (2) พ ัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   (3) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหล ักส ูตรท ักษะอาช ีพควบคู ่ก ับว ิชาสาม ัญ เช ่น ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น 
   (4) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้แก ่ผู ้ เร ียนตามความสนใจ ในท ักษะ
อาช ีพทีต่นเองถน ัด เพ่ือเตร ียมความพร ้อมก ่อนเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
   (5) ส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนท ุกคนได ้ร ับประทานอาหารตามหล ักโภชนาการ และ เป็นไป
ตามเกณฑ ์มาตรฐานของอนามัย 
   (6) ส่ งเส ร ิม การเร ีย น ร ู้ แ ล ะพ ั ฒ นาด้ านอารม ณ์ แ ล ะสั งคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทกุช่วงวัย 
   (7) สถานศกึษาม ีระบบการป้องก ันและแก ้ไขปัญหาในสถานศ ึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย ่างยั่งย ืน (SDGs) เพื่อ 
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป ็นม ิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวช ี้ว ัด  
   (1)  ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีพฤต ิกรรมแสดงออกถ ึงการด าเน ินช ีว ิตทีเ่ป  นม ิตรก ับสิ่งแวดล้อม    
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
   (2) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่ม ีการจ ัดสภาพแวดล ้อมทีส่อดคล ้องก ับมาตรฐาน 
สิ่งแวดล ้อม ส ั งคม และเศรษฐก ิจ เพ่ือการพ ัฒนาที่ยั่งย ืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  
   (3) ท ุกสถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ่ือให ้บรรล ุ เป ้าหมายโลก เพ่ือการพ ัฒนา อย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

     แนวทางการด าเนินการ 
  (1) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้เพ่ือพ ัฒนาผู ้เร ียนตามหล ัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
    (2)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาการจ ัดการศ ึกษาเป ้ าหมายโลกเพ่ือ การพ ัฒนา
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อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
   (3) ส่งเสร ิม สนับสน ุนให ้สถานศ ึกษาและหน ่วยงานท ุกส ังก ัดจัดสิ่งแวดล้อม ส ังคม และ
เศรษฐก ิจให ้สอดคล ้องก ับหล ัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล ้อม เพ่ือการพ ัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 
   (4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดก ิจกรรมการอน ุร ักษ ์สิ่งแวดล ้อม และการ ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงอย่างต ่อเนื่อง 

 
  6. พัฒนาค ุณภาพผู้เรียนที่ม ีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน 
การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระด ับ 
   (2)  ร ้อยละของผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาด ้านท ักษะ อาชีพ 
ทักษะการด ารงชีว ิต มีค ุณธรรม จริยธรรม และม ีจิตสาธารณะ 
   (3)  ร ้อยละของผู ้ เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ได ้ร ับการส ่งเสร ิมให ้ มี
ความสามารถพ ิเศษด ้านต ่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1)  ให ้บร ิการช่วยเหล ือระยะแรกเร ิ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ 
หนว่ยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2)  ส่งเสริม สนับสนุนและพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาส าหร ับผู ้เร ียนที่มีความต้องการ จ าเป็น
พิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย 
   (3)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาในโรงเร ียนเร ียนรวมและศ ูนย ์การเร ียน เฉพาะ
ความพ ิการ 
   (4) ปรับปรุงและพ ัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   (5)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมเพ่ือพ ัฒนาท ักษะการอ ่าน การเข ียน การสื่อสาร การค ิด
ค านวณ การค ิดวิเคราะห์ และการค ิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   (6)  ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพ ัฒนาทกัษะอาชีพ ท ักษะการด ารงช ีว ิต 
ปล ูกฝ ังค ุณธรรม จร ิยธรรม จ ิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป  นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ียง 
   (7) ส ่งเสร ิมการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนตามโครงการอ ันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
   (8) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ผู ้เร ียนม ีท ัศนคต ิที่ถ ูกต ้องต ่อการปกครองตามระบอบ 
ประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน การใช ้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย ่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
   (10) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน เทคโนโลย ีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บร ิการ และความ ช่วยเหล ือ
อ ื่นใดทางการศกึษา 
   (11) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผ ู้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ที่ม ีความสามารถ พ ิเศษใน
ด ้านว ิชาการ ดนตรี ก ีฬา ศ ิลปะ และอ ื ่นๆ เพ่ือยกระด ับสู ่ความเป  น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
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   (12) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการน าระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช้ในการจ ัดการเร ียน การสอน 
   (13) จดัให้มีระบบการน ิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศ ึกษาเชิงบูรณาการ 
   (14) จ ัดให ้ม ีกลุ ่มงานระบบประก ันค ุณภาพในส าน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศ ึกษามีระบบประกันค ุณภาพภายในที่เข้มแข ง 
   (15) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้หน ่วยงานและสถานศ ึกษาจ ัดท า รวบรวม ผล ิต พ ัฒนาและ
เผยแพร ่สื่อ นว ัตกรรม งานวจิัยทางการศกึษา 
   (16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล ้อมในสถานศ ึกษา จ ัดท าผ ังบร ิเวณ จัดท า
แบบรูปและรายการสิ่งก ่อสร้าง 
   (17) ส่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้ม ีแนวทางปฏิบ ัติ และมาตรการร ักษาความปลอดภัยของ 
สถานศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (18) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้เคร ือข ่ายส ่งเสร ิมประส ิทธ ิภาพและกลุ ่มสถานศ ึกษา 
ขับเคลื่อนการจัดการศ ึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   (19) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน การด าเน ินงานของคณะอน ุกรรรมการส ่งเสร ิมการจ ัด 
การศ ึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
   (20) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนสถานศ ึกษาร ่วมม ือก ับผู ้ปกครอง ช ุมชน และองค ์กร ปกครอง
ในพ้ืนที ่พ ัฒนาระบบการด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ 
   (21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด การศึกษา 

 
  7. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษา น า Digital Technology มาใช ้ในการจ ัดการเร ียนรู้ 
ให ้แก ่ผู ้เร ียนเป ็นรายบ ุคคลตามสมรรถนะ ความต ้องการ และความถน ัด สร ้างส ังคม ฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย ่างต่อเนื่องตลอดชีว ิต   
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   (2)  ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่จ ัดการเร ียนร ู้เพ่ือให ้พ ัฒนาตนเองผ ่าน Digital Platform  
   แนวทางการด าเน ินการ 
   (1) พ ัฒนาระบบคล ังข ้อม ูล องค ์ความรู้ เพ่ือให ้บร ิการ Digital Textbook ตามเนื ้อหา
หล ักส ูตรที่กำหนด สื่อ ว ิด ีโอ และองค ์ความร ู้ประเภทต ่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) พ ัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต ่อการพ ัฒนาการเร ียนร ู้ของผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคล 
    (3) สถานศ ึกษาสน ับสน ุน ส ่งเสร ิมให ้ผู ้ เร ียนเร ียนร ู้ด ้วยตนเองผ ่าน Digital Platform 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
  ผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ุกประเภท เป  นบ ุคลากรที่ม ีค ุณภาพ ม ีประส ิทธ ิภาพ 
เป็นมืออาชีพ และม ีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

 
  ประเด็นกลย ุทธ์ 
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   1. สร้างเครือข่ายความร ่วมม ือกับสถาบันทางการศึกษาทีผ่ลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูให้ตรงกับสาขาว ิชา และสอดคล้องกบัการพ ัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  สถานศกึษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
   (2)  สถานศ ึกษาม ีกรอบสมรรถนะคร ูทีส่อดคล ้องก ับการพ ัฒนาในศตวรรษที ่21 และ
สอดคล้องก ับบริบทของพ้ืนที่ 
   (3)  สถานศ ึกษาท ุกแห ่งม ีจ านวนคร ูอย ่างเหมาะสม และพอเพ ียงต ่อการพ ัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียน 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ประสานความร ่วมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาในการว ิเคราะห ์ความขาดแคลน 
และความต้องการครู 
   (2)  ประสานความร ่วมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู ให้
สอดคล้องก ับการพ ัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   (3)  ประสานความร่วมม ือ ในการวางแผนในการผล ิตครูทั้งระบบ 
   (4)  สถาบันการศึกษาผลิตครตูามความต ้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
   (5)  ประสานความร่วมม ือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
 
   2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษาทุกประเภท ใหม้ ีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน ว ิชาชีพ ม ีศักยภาพ ม ีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ุกประเภท ม ีศ ักยภาพในการ ปฏิบัติงาน
ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) ผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษาสามารถพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษา การ
จ ัดการเร ียนรู ้และการว ัดประเม ินผลอย ่างม ีค ุณภาพในร ูปแบบที ่หลากหลาย ตามศ ักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล  

    แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ศ ึกษาว ิเคราะห์ ความต ้องการจ าเป  นในการพ ัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป  น ระบบและครบวงจร 
   (2) ก าหนดกรอบและว ิเคราะห ์หล ักส ูตรเพ่ือพ ัฒนาผู ้บร ิหาร คร ู และบ ุคลากร ทาง
การศึกษา ให้เชื่อมโยงก ับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (3) ประสานก ับสถาบ ันการศ ึกษา สถาบ ันค ุร ุพ ัฒนา หร ือหน ่วยงานอ ื ่น ๆ จ ัดท า หลักสูตรที่
มีค ุณภาพให้สอดคล้องก ับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
   (4)  สน ับสน ุนให ้ผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา วางแผนและเข ้าร ับการพ ัฒนาตาม
หลักส ูตรทีก่ าหนดที่เชื่อมโยงความก ้าวหน ้าในวิชาชีพ (Career Path)  
   (5) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาบ ุ คลากรในร ูปแบบช ุมชนแห ่ งการเร ียนร ู้ทางว ิชาช ีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
   (6) ส่ งเสริม และพ ัฒนาค ร ู ให้ออกแบบการ เร ี ย น รู้ การจั ดการ เรี ย น รู้ ให ้สอดคล ้องก ับ
การว ัดประเม ินผลทีเ่น ้นท ักษะการค ิดขั้นส ูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) 
   (7) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ุกประเภท ให ้มี ความ รู ้
ทักษ ะ ด้ าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั กษ ะสื่ อสารภาษาอ ังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
   (8) ส ่งเสร ิมพ ัฒนาและยกระด ับความร ู้ภาษาอ ังกฤษของคร ูที่สอนภาษาอ ังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพ ัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์ที่ก าหนด 
   (9)  ส่งเสริมและพ ัฒนาครูให ้ม ีความรู้และท ักษะในการจ ัดการเร ียนร ู้ส าหร ับผู้เรียนที่มคีวาม
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 
   (10) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูให ้ม ีความร ู้และท ักษะในการสร ้างเครื่องม ือการว ัดและ
ประเม ินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการค ิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
   (11) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูและผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาโรงเร ียนขนาดเล  ก ให ้ม ีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
   (12) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูในการจ ัดการเร ียนร ู้ส าหร ับผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  น
พ ิเศษ ตามศ ักยภาพของผู ้เร ียนแต ่ละบ ุคคล และตามสภาพและ ประเภทของความพ ิการ 
   (13) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้คร ูพ ัฒนาตนเองผ ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
   (14) ปร ับเปลี่ยนกระบวนการว ิธ ีการประเม ินครู โดยเน ้นการประเม ินสมรรถนะ ในการ
จ ัดการเร ียนการสอนโดยผลส ัมฤทธิ ์ของผู ้ เร ียนเป  นหล ัก และประเม ิน จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเม ิน 360 องศา)  
 
  3. น า Digital Technology มาใช ้ในการพ ัฒนาผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ทุก
ประเภทท้ังระบบ 
    ตัวช ี้ว ัด 
   (1) สถานศ ึกษา และหน ่วยงานในส ังก ัดท ุกแห ่งม ีระบบฐานข ้อม ูลผ ู้บร ิหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพ ัฒนาครูทั้งระบบ 
   (2)  ร้อยละของบุคลากรในสังกดัทีพ่ ัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology (3)  ร้อยละ
ของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 
    แนวทางการด าเน ินการ 
   (1) พ ัฒนา Digital Platform เพ่ือใช ้ในการพ ัฒนาผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   (2)  พ ัฒนา Digital Platform ระบบบร ิหารจ ัดการผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   (3) พ ัฒนา Digital Content ในองค ์ความร ู้การจ ัดการศ ึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน่ การ
พ ัฒนาท ักษะการค ิดขั้นส ูง การจ ัดการศ ึกษาส าหร ับผู ้เร ียนที่ม ีความ ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น  
   (4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ุกประเภท พ ัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข ้าถึงบริการการศ ึกษาที่ม ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
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   เป้าประสงค์ 
  สร ้างโอกาสให ้ประชากรวัยเร ียนทุกคนเข้าถงึการบร ิการการเร ียนรู ้ที่ม ีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอก ันและลด
ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
   ประเด็นกลย ุทธ์ 
   1. ร่วมมือก ับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี ่ยวข ้องในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ร้อยละของเด กวัยเรียนที่เข้ารับการศกึษาในแต่ละระดับการศ ึกษา 
   (2)  ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
   (3) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่ม ีระบบการด ูแลช่วยเหล ือและค ุ้มครองน ักเร ียนและ การแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 
   (4) ร ้อยละของสถานศ ึกษาที่ม ีระบบฐานข ้อม ูลประชากรว ัยเร ียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1)  สถานศ ึกษาร ่วมก ับองค ์กรปกครองระด ับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน ่วยงานที่เกี ่ยวข ้อง 
วางแผนการจ ัดการศ ึกษาให ้สอดคล ้องเหมาะสมก ับบร ิบทของ พ้ืนที ่
   (2)  สถานศ ึกษาร ่วมก ับองค ์กรปกครองระด ับพ้ืนที่ จ ัดท าส ามะโนประชากรวัยเร ียน(0-6 ปี) 
   (3)  สถานศ ึกษาร ่วมม ือก ับองค ์กรปกครอง ช ุมชน เอกชน และหน ่วยงานที ่เกี่ยวขอ้ง
ระดับพื้นที่ จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
   (4)  สถานศ ึกษาร่วมก ับองค์กรปกครองระด ับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด กวัยเรยีน ได้เข้าถ ึง
การบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถ ึง ครบถ้วน 
   (5)  สถานศ ึกษาจ ัดท าฐานข ้อม ูลประชากรว ัยเร ียน เพ่ือเก  บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
   2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให ้มีมาตรฐานตามบริบทของ 
พื้นที่ เพื่อให ้พัฒนาผู้เรียน ม ีคุณภาพ ม ีมาตรฐานเสมอกัน 
    ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
   (2)  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
    แนวทางการด าเนินการ 
   (1) จดัท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพ ิจารณาจากป ัจจัย หรอืองค ์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร ้าง
โอกาสให ้ผู ้เร ียนเข ้าถ ึงบร ิการการเร ียนรู ้ที่จะพ ัฒนาค ุณภาพผ ู้เร ียน ให้มีมาตรฐานเสมอก ัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น 
   1) ป ัจจ ัยด ้านโครงสร ้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช ่น อาคารเร ียน อาคารประกอบ 
หอประช ุม สนามก ีฬา ห ้องเร ียน ห ้องพ ิเศษ ว ัสดุ คร ุภ ัณฑ ์ เป็นต้น 
    2) ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   3) ด้านการบริหารจัดการ 
   4) ด้านงบประมาณ 
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   5) ด้านความปลอดภัย และ 
   6) ด้าน Digital Technology 
    (2)  ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศ ึกษาให้มมีาตรฐานตามที่ก าหนด 
 
  3. สรา้งความเข้มแข ็งในการบร ิหารจ ัดการศึกษาส าหรบัผู้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป็นพ ิเศษ 
    ตัวช ี้ว ัด 
   (1) ม ีข ้อม ูลสารสนเทศของการจ ัดการศ ึกษาพ ิเศษ ทีเ่ชื่อมโยงก ับหน ่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง
ทุกระดับ 
   (2)  ส าน ักงานบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษม ีย ุทธศาสตร ์แผนการด าเน ินงานและแผนปฏ ิบ ัต ิ
การทีต่อบสนองส าหร ับผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ตาม ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพ ิการ 
   (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
    แนวทางการด าเน ินการ 
   (1)  จดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจดัการศึกษาพ ิเศษ ทีเ่ชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2)  ส่งเสร ิม สนับสน ุน ส านักบรหิารงานการศ ึกษาพ ิเศษจดัท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ 
ด าเน ินงาน และแผนปฏิบ ัต ิเชิงร ุก เน ้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนรว่ม 
   (3) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนระบบการจ ัดการศ ึกษาพ ิเศษ ที่ผู ้เร ียนสามารถเข ้าสู ่บร ิการ ช ่วง
เชื่อมต ่อ (Transitional Services) หร ือการส ่งต ่อ (Referral) เข ้าสู ่การศ ึกษา ในระด ับเด ียวก ันและที่ส ูงขึ้น หร ือ
การอาช ีพ หร ือการด าเน ินช ีว ิตในส ังคมได ้ตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   (4)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ท ุกสถานศ ึกษาในส ังก ัดม ีความพร ้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรยีนรวม 
   (5) จดัให ้ม ีศ ึกษาน ิเทศก ์ผู ้รับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาพ ิเศษ ในการต ิดตาม ช่วยเหล ือ และ
สนับสนนุใหส้ถานศึกษาด าเนินการจดัการศึกษาพ ิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศ ึกษาอย่างเหมาะสม เพ ียงพอ 
    ตัวช ี้ว ัด 
   (1) มีร ูปแบบหรอืแนวทางในการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับผู้เร ียน และสถานศึกษา โดยตรง
อย่างเหมาะสม 
   (2) ผู ้เร ียนท ุกคน และสถานศ ึกษาได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณสน ับสน ุนการเร ียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพ ียงพอต ่อการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษา 
   (3) จ านวนโครงการ/ ก ิจกรรมทีไ่ด ้ร ับความร ่วมม ือจากกองท ุนความเสมอภาค ทาง
การศึกษา 
   แนวทางการด าเน ินงาน 
   (1)  ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ว ิธ ีการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับผู ้เร ียน และสถานศ ึกษาทั้งด้าน
ความเหมาะสม เพ ียงพอ 
   (2)  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศ ึกษาโดยตรง 
   (3)  ประสานความร ่วมม ือก ับกองท ุนความเสมอภาคทางการศ ึกษา เพ่ือลดความเหลื ่อมล้ า
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ทางการศ ึกษา เพ่ือสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือสน ับสน ุนการจ ัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
  5. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษา หน ่วยงานท ุกระด ับน า Digital Technology มาใช้ เป็น
เครื่องม ือในการพัฒนาค ุณภาพของผู้เรียน 
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) สถานศึกษาท ุกแห ่งม ีระบบโครงข ่ายสื่อสารโทรคมนาคมทีส่ามารถเชื่อมต่อก ับ โครงข ่าย
อินเทอร์เน ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
   (2)  สถานศ ึกษามี Digital Device เพ่ือใช ้เป  นเครื่องม ือในการเร ียนร ู้ของผู ้เร ียนและเป็น
เครื่องมอืในการจัดการเรียนรู้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเน ินงาน 
   (1)  ส ่ งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษามี โครงข ่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
   (2)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาม ีระบบคอมพ ิวเตอร์ และอ ุปกรณ ์ที่ใช ้เป  น เครื่องมือ
ในพ ัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก ่ผู้เรียน 
   (3)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาปร ับปร ุงพ ัฒนาห ้องเร ียนให ้เป  นห ้องเร ียน Digital 
   (4)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน Digital Device ส าหร ับผู ้เร ียนท ุกระด ับอย ่างเหมาะสมเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   (5)  ส่งเสริม สนบัสน ุน Digital Device และพ ัฒนา Digital Pedagogy ส าหรบัครอูย่าง
เหมาะสม    เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประส ิทธิภาพ 
   (6) โครงการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาทางไกลผ ่านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT)  
   (7)  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาด้วยเทคโนโลย ีการศ ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธ ิภาพการบรหิารจ ัดการ  
  เป้าประสงค์ 
  สถานศ ึกษา และหน ่วยงานระด ับภ ูม ิภาคม ีความอ ิสระในการจ ัดการศ ึกษา เพ่ือพ ัฒนาผู ้เร ียน 
ให้มคี ุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล ้องก ับบริบทของพ้ืนที่ 
 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
   1. เพิ่มประส ิทธิภาพในการบริหารจัดการศ ึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส าน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา และสถานศ ึกษา  
    ตัวช ี้ว ัด 
   (1)  ส าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานม ีผลการด าเน ินงานผ ่านเกณฑ์ การ
ประเมินส่วนราชการที่ส าน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาระบบราชการก าหนด 
   (2)  รอ้ยละของส าน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษาผ ่านเกณฑ ์การประเมินค ุณภาพมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   (4)  ร ้อยละของหน ่วยงานผ ่านการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเน ินงาน ของ
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หนว่ยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
   แนวทางการด าเน ินการ 
   (1)  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผล เพ่ือการบร ิหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
   (2) ส่งเสริมระบบประกันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษาให้เข้มแข ง 
   (3)  ยกย ่องเช ิดช ูเก ียรต ิส าน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษา ส าน ักบร ิหารงานการศ ึกษา พ ิเศษ 
สถานศกึษา และองคค์ณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจ ักษ ์ 
   (4)  ก าหนดให ้หน ่วยงานในส ังก ัดท ุกหน ่วยงานใช้ระบบการบร ิหารจ ัดการที่ม ุ่งเน ้นค ุณธรรม
และความโปร ่งใสในการท างานตามหล ักการประเม ินค ุณธรรมและ ความโปร ่งใสในการด าเน ินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
 
   2. สร้างเครือข่ายความร ่วมม ือและส่งเสริมให ้ทุกภาคส่วนของส ังคมเข้ามาม ีส ่วนร่วม
บริหาร จัดการศ ึกษา 
   ตัวช ี้ว ัด ร้อยละของสถานศึกษาหนว่ยงานมกีารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   แนวทางการด าเน ินงาน 
   (1)  ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการเขตพ้ืนที่การศ ึกษาโดยใช ้พ้ืนทีเ่ป  นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
   (2)  ส่งเสริม การมีสว่นร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
   (3) สร ้างความเข ้มแข  งในการยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาร ูปแบบเคร ือข ่าย เช ่น เคร ือข ่าย
ส ่งเสร ิมประส ิทธ ิภาพการจ ัดการศ ึกษา ศ ูนย ์พ ัฒนากลุ ่มสาระการเร ียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
   (4) ส่งเสร ิมให ้ทุกภาคส ่วนของส ังคมม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษาแบบบ ูรณาการ ที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   (5)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ผ ู้ปกครอง ช ุมชน ส ังคม และสาธารณชน ให ้ม ีความรู้ 
ความเข ้าใจ และ ม ีส ่วนร ่วมร ับผ ิดชอบ (Accountability) ในการบร ิหารจ ัด การศ ึกษา 
   (6)  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนรว่มสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
 
  3. ยกระด ับการบร ิหารงานของสถานศ ึกษาให ้ม ีอ ิสระ น าไปสู ่การกระจายอ านาจ 4 ด ้าน    
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่
   ตัวช ี้ว ัด 
   (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
   (2)  มีข ้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
   (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล กให้เก ิดค ุณภาพ 
   (4) ร ้อยละของสถานศ ึกษาม ีค ุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศ ึกษา ระด ับ การศ ึกษา
ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศ ึกษาพ ิเศษ) และพ ัฒนาสู่ระดับสากล 
   (5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล กลดลง 
   (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล กมีผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   แนวทางการด าเน ินการ 
   (1)  ศ ึกษา วิเคราะห์ ปร ับปร ุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบร ิหารงานของหน ่วยงานบทบาท
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หน้าที่ทั้งระด ับปฏิบัติ และรบัการก ากับต ิดตาม 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพ ัฒนารปูแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด ้าน ให ้
สถานศ ึกษา โดยในป ีงบประมาณ 2562 ให ้ศ ึกษาน าร ่องร ูปแบบ การกระจายอ านาจ เช่น 
   1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา 
   2) โรงเรียนร่วมพ ัฒนา (Partnership School) 
   3) Autonomous School 
   (3) ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ออกแบบโครงสร ้างของสถานศ ึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หน ่วยงานระด ับปฏิบ ัติ และหน ่วยงานระด ับก าก ับต ิดตามให ้เหมาะก ับ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
   (4) ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ออกแบ บ พ ัฒ นา Digital Technology ใช ้ ในการจ ัด การศ ึกษา
ทั้งระบบ (Digital Transformation)  
   (5) สน ับสน ุน ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหาเจ ้าหน ้าทีเ่พ่ือปฏ ิบ ัต ิหน ้าทีส่น ับสน ุน การ
จ ัดการเร ียนรู ้เพ่ือให ้คร ูสายผู ้สอนปฏ ิบ ัต ิหน ้าทีเ่ฉพาะด ้านทีเ่กี ่ยวข ้องก ับ การจัดการเรียนรู้ให้แก ่ผู้เรียน
เท่าน ั้น 
   (6) ยกระด ับสถานศ ึกษาให ้เป  นแหล ่งเร ียนร ู้ตลอดช ีว ิต เป  นศ ูนย ์กลางในการ พ ัฒนา
ทักษะ และค ุณภาพชีว ิตของชุมชน 
   (7)  สร้างความเข้มแข  ง และยกระด ับค ุณภาพสถานศ ึกษาตามบร ิบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเร ียน
มาตรฐานสากล โรงเร ียนนว ัตกรรม โรงเร ียนร ่วมพ ัฒนา โรงเร ียนประชา รัฐ โรงเรียนคณุธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา ฯลฯ 
   (8) น าผลการประก ันค ุณภาพการศ ึกษามาใช ้ในการวางแผนการปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบ ต ิดตาม
เพ่ือการปร ับปร ุงพ ัฒนาสถานศ ึกษาให ้ม ีค ุณภาพและเป  นไปตาม มาตรฐานการศ ึกษา 
   (9) สร ้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหาร จัดการ
โรงเรียนขนาดเล ก 
   (10) ส ่งเสริม สน ับสน ุน ให ้โรงเร ียนขนาดเล  กม ีระบบการบร ิหารจ ัดการทีห่ลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
   (11) พ ิจารณาแต ่งตั้งผู ้บร ิหารที่ม ีศ ักยภาพในโรงเร ียนขนาดเล  ก พ ิจารณาค ่าตอบแทน พ ิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ  ส าหรับผูป้ฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล ก 
   (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอ้ปฏิบัติให้สอดคล้องก ับการกระจายอ านาจ 
   (13) สถานศ ึกษาม ีอ ิสระในการบร ิหารงาน และจ ัดการเร ียนรู้ เพ่ือพ ัฒนาผ ู้เร ียน ให ้ได ้ตาม
มาตรฐานค ุณภาพผู ้เร ียน สอดคล ้องก ับความต ้องการท ้องถิ ่น น าไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต    ทักษะอาชพีของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
  3.4 ปร ับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสน ับสน ุนผู ้เร ียนและสถานศ ึกษาอย ่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
   ตัวช ี้ว ัด 
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   (1) มีร ูปแบบหรือแนวทางในการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับผู้เร ียน และสถานศึกษา โดยตรง
อย่างเหมาะสม 
   (2) ผู้เรียนทกุคนและสถานศึกษาได ้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมและเพ ียงพอต ่อการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษา 
   (3) จ านวนโครงการ/ก ิจกรรมที่ได ้ร ับความร ่วมม ือจากกองท ุนความเสมอภาคทาง
การศกึษา 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ว ิธ ีการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับผู ้เร ียน และสถานศ ึกษาทั้งด้าน
ความเหมาะสม เพ ียงพอ 
   (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศ ึกษาโดยตรง 
   (3) ประสานความร ่วมม ือก ับกองท ุนความเสมอภาคทางการศ ึกษา เพ่ือลดความเหลื ่อมล้ า
ทางการศ ึกษา เพ่ือสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือสน ับสน ุนการจ ัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานท ุกระดับน า Digital Technology มาใชใ้น 
การเพ ิ่มประสิทธิภาพการบร ิหารอย่างเป ็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลย ี Big Data เพื่อ เชื่อมโยงข ้อม ูล
ด ้านต ่าง ๆ ตั้งแต ่ข ้อม ูลผู ้เร ียน ข ้อม ูลครู ข ้อม ูลสถานศ ึกษา ข ้อม ูล งบประมาณ และข ้อม ูลอ ื ่น ๆ ที่
จ าเป ็นมาว ิเคราะห ์เพื่อให ้สถานศ ึกษา สามารถจ ัดการ เร ียนร ู้เพื่อพ ัฒนาผู ้เร ียนเป ็นรายบ ุคคลตาม
สมรรถนะ และความถน ัด และสามารถ ว ิเคราะห ์เป็นขอ้ม ูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ของประเทศต่อไป 
   ตัวช ี้ว ัด 
    (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ จัดการศึกษา   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2)  สถานศ ึกษาท ุกแห ่งม ีข ้อม ูลผู ้เร ียนรายบ ุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงก ับข ้อม ูลต ่าง ๆ น าไปสู ่
การว ิเคราะห ์ เพ่ือวางแผนการจ ัดการเร ียนร ู้ ให ้ผู ้ เร ียนได ้อย ่างมี ประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเน ินงาน 
   (1) พ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลทร ัพยากรมน ุษย ์ด ้านการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีส่ามารถ เชื่อมโยง 
และบ ูรณาการข ้อม ูลด ้านการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ระหว่างกระทรวง หน ่วยงานทีเ่กี ่ยวข ้อง โดยการเชื่อมโยง
ข ้อม ูลรายบ ุคคลทีเ่กี ่ยวก ับการศ ึกษา การพ ัฒนาตนเอง ส ุขภาพและการพ ัฒนาอาช ีพในตลอดช ่วงช ีว ิต เป  น
ฐานข ้อม ูล การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของประเทศไทยที่ม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล สามารถประเม ิน
จ ุดอ ่อน จ ุดแข  ง และศ ักยภาพบ ุคคลของประเทศ น าไปสู่ การตัดสินใจระด ับนโยบายและปฏิบัติ 
   (2)  พ ัฒนา Digital Platform ด ้านการเร ียนร ู้ผ ู้เร ียน และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเพื่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังก ัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   (3) พ ัฒนา Digital Platform ด ้านการบร ิหารงาน เพ่ือสนองตอบต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน ของ
บ ุคลากรตามภารก ิจที่ร ับผ ิดชอบ น าไปสู ่การพ ัฒนาฐานข ้อม ูลบ ุคลากร ทีเ่ชื่อมโยงก ันทั้งระบบต้ังแต ่การ
ค ัดสรร บรรจ ุแต ่งต้ัง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องก ับความก้าวหน้าในอาชีพ 
   (4)  พ ัฒนา Digital Platform ระบบข ้อม ูลสารสนเทศของผู ้เร ียนเป  นรายบ ุคคล ตั้งแต่
ระด ับปฐมวัย จนจบการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีส่ามารถเชื่อมโยงก ับหน ่วยงาน ที่เก ี่ยวข้อง น าไปสู่การพ ัฒนา
ฐานขอ้มูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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   (5)  พ ัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลท ุกม ิติ น าไปสู ่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก ่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
2.4 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้        
ทีส่่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล บนพื้นฐาน ความเป็น
ไทย  

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันคุณภาพหลักของ
ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วม  และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้ า มูล ชี เซ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  (Goal) 
 1. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี        
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ 
เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 



24  
 

 
 

 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 กลยุทธ์ Strategy 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ด้านการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้ก าหนด 
กลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (Values and corporate culture) 

UBON1 L SMART D 
U  : Unity    ความเป็น
เอกภาพ 

B  : Balance   ความสมดุล O :   Organization  เป็นองค์กร
ต้นแบบ 

N : Network   การสร้าง
เครือข่าย 

1 :   1   ความเป็นที่หนึ่ง L :   Love           รูร้ักสามัคคี  

S : Smile    ยิ้มแย้มแจ่มใส   M :  Morality    จิตใจมี
คุณธรรม   

A  : Accountability    ความ
รับผิดชอบ   

R :    Readiness    พร้อมเรียนรู้สู่
มาตรฐาน  

T  : Transparency  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

D  : Decentralization การกระจาย
อ านาจ  

 
  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่ก ากับ 
ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดั งกล่ าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับ เคลื่ อนนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
  

การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 2562 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment) 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจตคติที่ดี 
มีความเช่ือมั่นในการจดัการศึกษาของโรงเรียนและให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (S) 

2. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาที่ครอบคลุม (P) 

3.  มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพื้นท่ีการจดัการเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ  ท าให้มีการพัฒนาการศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
สืบค้นและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ (T) 

4. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ส่งผลให้โรงเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน (P) 

5. นโยบายเรียนฟรี ท าใหผู้้ปกครองลดค่าใช้จ่ายและมีแผนงาน
ที่ชัดเจน หลักสตูรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น จึงสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่าง
เรียนได้ (P,E) 

6. นโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้องทุกระดบั (P) 

7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนสามารถจดั
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งผลให้
โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดส้อดคล้องกับสภาพผู้เรียนและ
สามารถลดอตัราการออกกลางคันได้ (P) 

8. โดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมทีส่ืบทอดกันมา มี
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลให้
สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากชุมชนสู่โรงเรียนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต (S,E) 

9. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปญัญาท้องถิ่น อย่าง
หลากหลายที่สามารถเข้ามาช่วยจดัการศึกษา ส่งผลให้มสี่วน
ร่วมใช้การจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างการเรยีนรู้และ
ด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (T,S) 

10. กฎหมายการศึกษาเอื้อประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามากข้ึนเข้าถึงสื่อบริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกได้มากข้ึน (P) 

1.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนท าใหต้้องย้ายถิ่น เพื่อประกอบ
อาชีพ  ไม่มีเวลาดูแลการศึกษาของบุตรหลานอย่างเพียงพอ (E) 

2.ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรยีนใน
สถานศึกษาใกล้บ้าน (S) 

3. สภาพสังคมเป็นครอบครัวเดีย่วและแตกแยก 
มากขึ้น  การอบรมเลี้ยงดูน้อยลง ท าให้เด กขาดความอบอุ่น
น าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์(S) 

4.  นโยบายการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
 ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง (P) 

5. การจัดสรรงบประมาณลา่ช้าและไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้(P) 

6. การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึกษาโดยครอบครัว 
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพสถาบันทางศาสนา ยังไม่
ทั่วถึง (P) 

7.   การกระจายอ านาจในการบรหิารจัดการศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (P) 

8. พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
เกณฑ์การประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพ
จริง ส่งผลใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่มี
คุณภาพ (P) 

9. การแพร่ระบาดของสารเสพตดิมีแนวโน้มสูงขึ้น (S) 

10.  การรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม   (S) 

11.  สถานประกอบกิจการเกี่ยวกบัร้านเกมส์และอินเทอร์เน ต 
บางแห่งไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย (P)  
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2.5 งานเครือข่ายสถานศึกษา 
  1. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 ศรีเมืองอุบล (อ.เมือง 1) 
  2. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 โร่น้อยเมืองอุบล (อ.เมือง 2) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการจัดโครงสร้างการบริหาร และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน การบรหิารงานของหน่วยงานเป็นระบบ สามารถบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน เนื่องจากด าเนินงานตามกฎหมายระเบียบ
ก าหนด มีแผนกลยุทธ์สอดคล้องกบัภารกิจและความต้องการของ
หน่วยงาน มีความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัตติลอดจนมีการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุม่และระดับบุคคล
ได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากใช้วิธีการที่หลากหลาย (S1, S2) 

2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจดัการภายในเป็นระบบมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และหลักการ
กระจายอ านาจรวมถึงคู่มือการปฏบิัติงาน โดยการบริหารจัดการ
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจและเน้นการมีส่วน
ร่วม(S3) 

3.  การบรหิารเอกสารและงบประมาณ โดยใช้ระบบ
อิเล กทรอนิกส์ มคีวามถูกต้อง รวดเร ว ทันเวลา บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ  (S3) 

4.  หน่วยงานทางการศึกษามรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
นักศึกษา ท าให้เรียนจบการศึกษา (S3) 

5.  หนว่ยงานทางการศึกษามรีะบบการก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน (S3) 

6.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (S4) 

8.  หน่วยงานมีค่านิยม มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(S7) 

9. มีบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด กด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง
(S3) 

2.  การบรหิารอัตราก าลังยังไมส่อดคล้องกับจ านวนนักเรียน และ
สอนไมต่รงกับสาขาวิชา (S5) 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความช านาญ
การทางด้านเทคโนโลยี (S6) 

4. มีโรงเรียนขนาดเล กจ านวนมาก  

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไมส่อดคล้องกับปริมาณงานท่ีมีจ านวนมาก  

6. การไดร้ับจัดสรรงบประมาณไมส่อดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

7. การสื่อสารในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



27  
 

 
 

  3. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล (อ.เมือง 3) 
  4. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 หนองขอนปะอาว (อ.เมือง 4) 
  5. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ขามใหญ่ (อ.เมือง 5) 
  6. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือข้ีเหล ก (อ.เมือง6 )  
  7. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กุดลาดห้วยวังนองหนองกระโสบ (อ.เมือง7)  
  8. กลุม่เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องในท่าไห (อ.เขื่องใน 1)  
  9. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 พระธาตุดงใหญ่ (อ.เขื่องใน 2) 
  10. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ฟากชี (อ.เขื่องใน 3) 
  11. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ไทยค้อทอง (อ.เขื่องใน 4) 
  12. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กอกโนนรังกลางใหญ่ (อ.เขื่องใน 5) 
  13. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ศรียางเหล่า (อ.เขื่องใน 6) 
  14. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ก่อเอ้หัวดอน (อ.เขื่องใน 7) 
  15. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ชีทวนหัวดอน (เข่ืองใน 8) 
  16. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ปัญญาม่วงหนองเหล่า (อ.ม่วงสามสิบ 1) 
  17. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 เกษมสีมา (อ.ม่วงสามสิบ 2) 
  18. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบกยางใหญ่ (อ.ม่วงสามสิบ 3) 
  19. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ (อ.ม่วงสามสิบ 4) 
  20. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย (อ.ม่วงสามสิบ 5) 
  21. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 ไข่นกยางสักแพง (อ.ม่วงสามสิบ 6) 
  22. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 พยัคฆ์แดนเหนือเหล่าเสือ-โพนเมือง (อ.เหล่าเสือโก้ก 1) 
  23. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่หนองบก (อ.เหล่าเสือโก้ก 2) 
  24. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง (อ.ดอนมดแดง 1) 
  25. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ท่าเมืองเหล่าแดง (อ.ดอนมดแดง 2) 
 
2.6 การกระจายอ านวยการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กระจายอ านวยการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษา โดยจัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 25 เครือข่าย ได้แก่ อ าเภอเมือง 7 เครือข่าย อ าเภอ
เขื่องใน 8 เครือข่าย อ าเภอม่วงสามสิบ 6 เครือข่าย อ าเภอดอนมดแดง 2 เครือข่าย และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
2 เครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบาทและความต้องการของพ้ืนที่ โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 4 ท่าน ก ากับดูแล การพัฒนาการศึกษาของเครือข่ายและ
สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการของเครือข่ายในแผนปฏิบัติการประจ าทุกปี  
 
 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศตามโครงการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
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ที ่ เครือข่ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ จ านวนโรงเรียน 
1 เมือง 1 นายพิจิตร  ทาทอง 6 
2 เมือง 2, 5 นางนันท์นภัส ปภินวัช 13 
3 เมือง 3, 4 นางสาววัชรากร  ตระการไทย 19 
4 เมือง 6, 7 นางศรีเศวต  จอมหงษ์ 18 
5 เขื่องใน 1, 2 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล 11 
6 เขื่องใน 1, 3 นางชาลินี  ศรีสันต์ 11 
7 เขื่องใน 1, 4 นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล 11 
8 เขื่องใน 7 นายสุเมธ  มัดธนู 12 
9 เขื่องใน 6 นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 14 
10 เขื่องใน 5, 8 นายรวินันท์  หมื่นสุข 15 
11 ม่วงสามสิบ 5 นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 11 
12 ม่วงสามสิบ 1 นางจินตนา  ดอกพุฒ 11 
13 ม่วงสามสิบ 3 นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ 10 
14 ม่วงสามสิบ 4 นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ 9 
15 ม่วงสามสิบ 6 นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์ 13 
16 ม่วงสามสิบ 2 นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า 14 
17 ดอนมดแดง 1 นายปรีชา  ทาศิริ 8 
18 ดอนมดแดง 2 นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ 9 
19 เหล่าเสือโก้ก 1 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ ์ 14 
20 เหล่าเสือโก้ก 2 นางธนพร  ค านวณ 11 

 
 



บทที่ 3 
 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน และนิเทศการศึกษา 
พ.ศ.2560 ข้อ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 
 ลักษณะงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะเชิงนโยบาย มากกว่าจะเป็นการควบคุม 
ก ากับ ดังเช่น สายงานการบังคับบัญชาโดยตรง  
 
ทิศทางการปฏิบัติงาน 
  

วิสัยทัศน์  
 “องค์คณะบุคคลหลัก ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน        
และนิเทศการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

พันธกิจ 
 1. ติดตาม (Monitoring) ศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการด าเนินการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ตรวจสอบ (Inspection) การก ากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและ
ด าเนิน ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 3. ประเมินผล (Evaluation) การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4. นิเทศการศึกษา (Supervision) ร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกับ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการให้ค าปรึกษา 
แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือติดตามการด าเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตามกรอบนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
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 2. เพ่ือตรวจสอบ และประเมินสมรรถนะทรัพยากรทางการบริหารในการจัดการศึกษาตามกรอบ
นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือนิเทศให้ค าแนะน าแนวทางการจัดการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการและมาจากข้อมูลอย่างรอบด้าน 
 4. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสะท้อนผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 1. นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการติดตามผลการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด 
 2. หน่วยงานและสถานศึกษาน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 
 3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และข้อเสนอแนะ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง (เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  นโยบายที่ 2 พ ัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายที่ 3 พ ัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถ ึงบริการการศึกษาที่มีค ุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศกึษา 
  นโยบายที่ 5 เพ ิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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แผนงานการติดตามฯ เชิงนโยบาย  
  

 นโยบายที่ 2 พัฒนาค ุณภาพผู้เรียน 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

3.1 ปร ับปร ุง และพ ัฒนา
หล ักส ูตรท ุกระด ับการศ ึกษา 
ให ้เอ้ือต ่อการพ ัฒนา
สมรรถนะผู ้เร ียน เป  น
รายบ ุคคล ม ีท ักษะที่จ าเป  นใน
ศตวรรษที่ 21 น าไปสู ่การจ ัด
การศ ึกษาเพ่ือการม ีงานท า 
(Career Education) 

 

1) พ ัฒนาหล ักส ูตรระด ับการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให ้
สอดคล ้องก ับท ักษะการเร ียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน ้นการพ ัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียนเป  นรายบ ุคคล เพ่ือ
ส ่งเสร ิม ให ้ผู ้เร ียนม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง ร ักในสถาบ ัน
หลักของชาติ และย ึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประมุข 
และเป  นพลเม ืองดี ของชาติ และพลเม ืองโลกที่ดี ม ี
ความเป  นเล ิศทางด ้านว ิชาการ ม ีท ักษะช ีว ิต และ
ท ักษะอาช ีพตามความต ้องการได้ และม ีท ักษะช ีว ิต
ในการป ้องก ันตนเอง จากภัยคกุคามรูปแบบใหม่ 

2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด กได้รับการพัฒนา 
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่  
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษา จ ัดท าแผนการจ ัด
การศ ึกษาเฉพาะบ ุคคลหร ือ แผนการให ้บรกิาร
ช่วยเหล ือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการ จ าเป็นเฉพาะของผู้เรยีนที่มคีวาม
ต้องการจ าเป็นพ ิเศษ หรอืความสามารถพ ิเศษ 

3.2 พ ัฒนาผู ้เรียนท ุกคนให ้ม ี
ความร ักในสถาบ ันหล ักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธ ิปไตยอ ันม ี
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  น
ประม ุข ม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อ
บ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิด ที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมอืงโลกที่ดี ม ีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

1) ส ่งเสร ิม และสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาปร ับปร ุง
หล ักส ูตรปร ับปร ุงหล ักส ูตร จ ัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล ้อม และจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้ให ้ผู ้เร ียน
แสดงออกถ ึง ความร ักในสถาบ ันหล ักของชาติ ย ึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมี 
พระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประม ุข ม ีท ัศนคต ิที่ด ีต ่อ
บ ้านเม ือง ม ีหล ักค ิดที่ถ ูกต ้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีค ุณธรรม จริยธรรม 

2) ส่งเสร ิม สน ับสน ุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมรา
โชบายด ้านการศกึษาของ ในหลวงร ัชกาลที่ 10 
และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงไปบ ูรณา
การ จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้เพ่ือพ ัฒนาผู ้เร ียนม ี
ค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ตามทีก่ าหนด 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

3.3 พ ัฒนาค ุณภาพของผู ้เร ียน 
ให ้ม ีท ักษะการเร ียนร ู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ม ีความ
เป  นเล ิศ ด้านว ิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน 

 

1) พ ัฒนาผ ู้ เร ียนระด ับปฐมว ัยม ีความพร ้อมด ้าน
ร ่างกาย อารมณ์ ส ังคม สติปัญญา    เพื่อที่จะเข้า
รับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  

2) ส่งเสริม สน ับสนุนให ้สถานศ ึกษาจดัสภาพแวดล ้อม
ทั้งในและนอกห้องเร ียนให้ เอ้ือต่อการพ ัฒนาการ
เร ียนรู้ของเด  กปฐมวัย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ระดับ
ปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  

4) ส่งเสรมิการสร้างความรู้ความเข ้าใจแก ่พ ่อแม ่
ผู้ปกครองเก ี่ยวก ับการเลี้ยงดูเด  ก ปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาพ ัฒนาการ 

5) จ ัดให ้ม ีโรงเร ียนต ้นแบบการจ ัดการศ ึกษาปฐมว ัย ให ้
สามารถพ ัฒนาเด  กก ่อน ประถมให้มพี ัฒนาการความ
พร ้อม เพ่ือเตรยีมตัวไปสู่การเร ียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6) พ ัฒนาผู ้เร ียนสู่ความเป  นเล ิศทางว ิชาการ โดยเน ้นการ
พ ัฒนาสมรรถนะที่จ าเป  น 3 ด้าน  1) การรู้เรื่องการ
อ ่าน (Reading Literacy)  2) การรู้เรื่องคณ ิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy)  3) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

 
7) พ ัฒ นาผู ้ เร ียนให ้ม ีสมรรถน ะด ้ านด ิ จ ิ ทั ล 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

กลุ่ม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

(Digital Competence) และ สมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอ ังกฤษ และภาษาที ่3 

8) มีความรู้ และท ักษะในการป้องก ันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

9) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้ที่
ให ้ผ ู้ เร ียนได ้เร ียนร ู้ผ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

10) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนสถานศ ึกษาที่ม ีการจ ัดการเร ียนร ู้
ให ้ผู ้เร ียนในล ักษณะของ STEM ศึกษา 

11) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรอืบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 

12) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนรู ้อย ่างเป  นระบบ
มุ ่งเน ้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความค ิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น 1) ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 2) ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  3) ความรู้ทาง
วิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก ้ปัญหา  4) 
ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  5) ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
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13) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาประเม ินสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเม ิน PISA ด ้วยระบบการ
สอบ แบบ Online ให ้ก ับผู ้เร ียนท ุกคนต้ังแต ่
ระด ับชั้น ประถมศ ึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข ้าใจในทางการประเมิน
ทักษะการคิดแก ้ปัญหาตาม แนวทางการประเมิน 
PISA ให้แก ่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

15) ให ้บร ิการเครื่องม ือการว ัดและประเม ินอ ิ ง
สมรรถนะตามแนวทางการ ประเม ินผลผ ู้เรียน
รว่มก ับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online 
Testing 

16) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหล ักส ูตรและแผนการ
เร ียนน าไปส ู่ความเป  นเล ิศในแต่ละด้าน 

17) ส ่งเสร ิมผู ้เร ียนที่ม ีความสามารถพ ิเศษ ด ้านศ ิลปะ
ดนตรีและก ีฬาโดยจ ัดเป  น ห้องเรียนเฉพาะด้าน 

18) พ ัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็น
นวัตกร ผู้สร้างนว ัตกรรม 
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3.4 พัฒนาผู้เรียนให้ม ีทักษะ
อาช ีพและทักษะช ีว ิต ม ีสุขภาวะที่
ดีสามารถด ารงช ีว ิตอยู่ใน สังคม
ได้อย่างม ีความส ุข 
 

1) สร ้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศ ึกษาเพ่ือ
ส ่งเสร ิมกระบวนการเร ียนรู้ อ ิงสมรรถนะและเตรียม
ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
2) พ ัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
3) ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหล ักส ูตรท ักษะอาช ีพ
ควบคู ่ก ับว ิชาสาม ัญ เช ่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้
แก ่ผู ้ เร ียนตามความสนใจ ในท ักษะอาช ีพทีต่นเอง
ถน ัด เพ่ือเตร ียมความพร ้อมก ่อนเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
5) ส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนท ุกคนได ้ร ับประทานอาหาร
ตามหล ักโภชนาการ และ เป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน
ของอนามัย 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วง
วัย 
7) สถานศกึษาม ีระบบการป้องก ันและแก ้ไขปัญหาใน
สถานศ ึกษา 
 
 

      



39  
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3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอย ่างยั่งย ืน (SDGs) เพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป  นม ิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดการเร ียนร ู้
เพ่ือพ ัฒนาผู ้เร ียนตามหล ัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพ ียง 

2)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาการจ ัด
การศ ึกษาเป ้ าหมายโลกเพ่ือ การพ ัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development)  

3) ส่งเสร ิม สนับสน ุนให ้สถานศ ึกษาและหน ่วยงานท ุก
ส ังก ัดจัดสิ่งแวดล้อม ส ังคม และเศรษฐก ิจให ้
สอดคล ้องก ับหล ัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล ้อม เพ่ือการพ ัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษาจ ัดก ิจกรรมการ
อน ุร ักษ ์สิ่งแวดล ้อม และการ ประยกุต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ียงอย่างต ่อเนื่อง 
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3.6 พัฒนาค ุณภาพผู้เรียนที่ม ี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
 

1)  ให ้บร ิการช่วยเหล ือระยะแรกเร ิ่ม (Early 
Intervention: EI) ที่ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ หนว่ย
บริการและที่บ้านอย่างมปีระสิทธิภาพ  

2)  ส่งเสริม สนับสนุนและพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษา
ส าหร ับผ ู้เร ียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษ ด้วย
ระบบและรูปแบบที่หลากหลาย 

3)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาในโรงเร ียน
เร ียนรวมและศ ูนย ์การเร ียน เฉพาะความพ ิการ 

4) ปรับปรุงและพ ัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
5)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมเพ่ือพ ัฒนาท ักษะ

การอ ่าน การเข ียน การสื่อสาร การค ิดค านวณ การค ิด
วิเคราะห์ และการค ิดอย่างมีวิจารณญาณ 

6)  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พ ัฒนาทกัษะอาชีพ ท ักษะการด ารงช ีว ิต ปล ูกฝ ัง
ค ุณธรรม จร ิยธรรม จ ิตสาธารณะและการ
ด ารงชีวิตที่เป  นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ ียง 

7) ส ่งเสร ิมการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนตาม
โครงการอ ันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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8) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ผู ้เร ียนม ีท ัศนคต ิที่ถ ูกต ้องต ่อ
การปกครองตามระบอบ ประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน การใช ้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารอย ่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสร้างสรรค์ 

10) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน เทคโนโลย ีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บร ิการ และความ ช่วยเหล ืออ ื่นใดทาง
การศกึษา 

11) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการ
จ าเป  นพ ิเศษ ที่ม ีความสามารถ พ ิเศษในด ้าน
ว ิชาการ ดนตรี ก ีฬา ศ ิลปะ และอ ื ่นๆ เพ่ือ
ยกระด ับสู ่ความเป  น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

12) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการน าระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใช้ในการจ ัดการเร ียน การสอน 

13) จดัให้มีระบบการน ิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จดัการศ ึกษาเชิงบูรณาการ 

14) จ ัดให ้ม ีกลุ ่มงานระบบประก ันค ุณภาพในส าน ัก
บร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศ ึกษามีระบบประกันค ุณภาพภายในที่เขม้แข ง 
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15) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้หน ่วยงานและสถานศ ึกษา
จ ัดท า รวบรวม ผล ิต พ ัฒนาและเผยแพร่ สื่อ 
นว ัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล ้อมใน
สถานศ ึกษา จ ัดท าผ ังบร ิเวณ จัดท าแบบรูปและ
รายการสิ่งก ่อสร้าง 

17) ส่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้ม ีแนวทางปฏิบ ัติ และ
มาตรการร ักษาความปลอดภัยของ สถานศกึษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

18) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้เคร ือข ่ายส ่งเสร ิม
ประส ิทธ ิภาพและกลุ ่มสถานศ ึกษา ขับเคลื่อนการ
จัดการศ ึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

19) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน การด าเน ินงานของคณะอน ุ
กรรรมการส ่งเสร ิมการจ ัด การศ ึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัด 

20) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนสถานศ ึกษาร ่วมม ือก ับ
ผู ้ปกครอง ช ุมชน และองค ์กร ปกครองในพ้ืนที่ 
พ ัฒนาระบบการด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนและระบบ
แนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ 

21) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนการจ ัดสภาพแวดล ้อมและ
แหล ่งเร ียนร ู้ให ้เอ้ือต ่อการจ ัด การศ ึกษา 
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3.7 ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้
สถานศ ึกษา น า Digital 
Technology มาใช ้ในการ
จ ัดการเร ียนรู้ ให ้แก ่ผู ้เร ียน
เป  นรายบ ุคคลตาม
สมรรถนะ ความต ้องการ 
และความถน ัด สร ้างส ังคม 
ฐานความรู ้(Knowledge-
Based Society) เพ่ือการ
เรียนรู้อย ่างต่อเนื่องตลอด
ชีว ิต   

1) พ ัฒนาระบบคล ังข ้อม ูล องค ์ความรู้ เพ่ือให ้บร ิการ 
Digital Textbook ตามเนื ้อหาหล ักส ูตรที่กำหนด 
สื่อ ว ิด ีโอ และองค ์ความร ู้ประเภทต ่าง ๆ และ 
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

2) พ ัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต ่อการ
พ ัฒนาการเร ียนร ู้ของผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล 

3) สถานศ ึกษาสน ับสน ุน ส ่งเสร ิมให ้ผู ้ เร ียนเร ียนร ู้
ด ้วยตนเองผ ่าน Digital Platform 
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเมิน 
ผล 
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3.1 สร้างเครือข่ายความร ่วมม ือ
กับสถาบันทางการศึกษาที่
ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาว ิชา 
และสอดคล้องกับการพ ัฒนา
ในศตวรรษที่ 21 

 

1) ประสานความร ่วมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาในการ
ว ิเคราะห ์ความขาดแคลนและความต้องการครู 

2)  ประสานความร ่วมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาใน
การก าหนดสมรรถนะครู ให้สอดคลอ้งก ับการ
พ ัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

3)  ประสานความร่วมม ือ ในการวางแผนในการผล ิตครู
ทั้งระบบ 

4)  สถาบันการศึกษาผลิตครตูามความต ้องการและความ
ขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 

5)  ประสานความร่วมม ือ ติดตาม ประเมินผล การผลิต
คร ู

      

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาทุก
ประเภท ให้ม ีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน ว ิชาชีพ ม ีศักยภาพ ม ี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

1) ศ ึกษาว ิเคราะห์ ความต ้องการจ าเป  นในการพ ัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) ของผู ้บร ิหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่าง
เป  นระบบและครบวงจร 

2) ก าหนดกรอบและว ิเคราะห ์หล ักส ูตรเพ่ือพ ัฒนา
ผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากร ทางการศึกษา ให้
เชื่อมโยงก ับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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  นโยบาย/โครงการ/
ภาระงาน 

ประเด น/สิ่งที่ต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

 3) ประสานก ับสถาบ ันการศ ึกษา สถาบ ันค ุร ุพ ัฒนา 
หร ือหน ่วยงานอ ื ่น ๆ จ ัดท า หลักสูตรที่มีค ุณภาพให้
สอดคล้องก ับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

4)  สนับสนุนใหผู้้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวชิาชพี (Career Path)  

5) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาบ ุคลากรในร ูปแบบช ุมชน
แห ่ งการเร ียนร ู้ทางว ิชาช ีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

6) ส่ง เสริมและพ ัฒนาค ร ู ให้ออกแบบการ เร ี ยน รู้ 
การจ ัดการ เร ีย น รู้ ให ้สอดคล ้องก ับการว ัด
ประเม ินผลทีเ่น ้นท ักษะการค ิดขั้นส ูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

7) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากร
ทางการศ ึกษาท ุกประเภท ให ้มี ความ ร ู้ ทักษ ะ ด้ าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั กษ ะสื่ อ 
สารภาษาอ ังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 

 (8) ส ่งเสร ิมพ ัฒนาและยกระด ับความร ู้ภาษาอ ังกฤษของ
คร ูทีส่อนภาษาอ ังกฤษ โดยใช้ระดับการพ ัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์ที่ก าหนด 
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9)  ส่งเสริมและพ ัฒนาครูให ้ม ีความรู้และท ักษะในการ
จ ัดการเร ียนร ู้ส าหร ับผู้เรียนที่มคีวามแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

10) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูให ้ม ีความร ู้และท ักษะในการ
สร ้างเครื่องม ือการว ัดและประเม ินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการค ิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

11) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูและผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา
โรงเร ียนขนาดเล  ก ให ้ม ีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

12) ส ่งเสร ิมและพ ัฒนาคร ูในการจ ัดการเร ียนร ู้ส าหร ับ
ผู ้เร ียนที่ม ีความต ้องการจ าเป  นพ ิเศษ ตาม
ศ ักยภาพของผู ้เร ียนแต ่ละบ ุคคล และตาม
สภาพและ ประเภทของความพ ิการ 

(13) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้คร ูพ ัฒนาตนเองผ ่านระบบ 
Online และแบบ Face-to-Face Training 

(14) ปร ับเปลี่ยนกระบวนการว ิธ ีการประเม ินครู โดย
เน ้นการประเม ินสมรรถนะ ในการจ ัดการเร ียน
การสอนโดยผลส ัมฤทธิ ์ของผู ้ เร ียนเป  นหล ัก และ
ประเม ิน จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเม ิน 
360 องศา) 
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3.3 น า Digital Technology มา
ใช ้ในการพ ัฒนาผู ้บร ิหาร ครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 

1) พ ัฒนา Digital Platform เพ่ือใช ้ในการพ ัฒนา
ผู ้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากร ทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

2) พ ัฒนา Digital Platform ระบบบร ิหารจ ัดการ
ผู ้บร ิหาร ครู และบ ุคลากรทางการศกึษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

3) พ ัฒนา Digital Content ในองค ์ความร ู้การจ ัด
การศ ึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพ ัฒนา
ท ักษะการค ิดขั้นส ูง การจ ัดการศ ึกษาส าหร ับผู ้เร ียน
ที่ม ีความ ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น  

4) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ผ ู้บร ิหาร คร ูและบ ุคลากร
ทางการศ ึกษาท ุกประเภท พ ัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
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3.1 ร่วมมือก ับองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หนว่ยงานที่เก ี่ยวข ้องในการ
จัด การศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 

 

1) สถานศ ึกษาร ่วมก ับองค ์กรปกครองระด ับพ้ืนที่ 
ภาคเอกชน และหน ่วยงานที่เกี ่ยวข ้อง วางแผนการ
จ ัดการศ ึกษาให ้สอดคล ้องเหมาะสมก ับบร ิบทของ 
พ้ืนที่ 

2)  สถานศ ึกษาร ่วมก ับองค ์กรปกครองระด ับพ้ืนที่ จ ัดท า
ส ามะโนประชากรวัยเร ียน (0-6 ปี) 

3)  สถานศ ึกษาร ่วมม ือก ับองค ์กรปกครอง ช ุมชน 
เอกชน และหน ่วยงานที ่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท า
แผนการนักเรียนทุกระดับ 

4)  สถานศ ึกษาร่วมก ับองค์กรปกครองระด ับพื้นที่ 
ติดตาม ตรวจสอบ เด กวัยเรยีน ได้เข้าถ ึงการบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถ ึง ครบถ้วน 

5)  สถานศ ึกษาจ ัดท าฐานข ้อม ูลประชากรว ัยเร ียน 
เพ่ือเก  บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห ์
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัด
ทุกระดับ และทุกประเภท ให ้
มีมาตรฐานตามบริบทของ 
พ้ืนที่ เพ่ือให ้พัฒนาผู้เรียน 

 ม ีคุณภาพ ม ีมาตรฐานเสมอกัน 

1) จดัท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพ ิจารณาจากป ัจจัย 
หรอืองค ์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร ้างโอกาสให ้
ผู ้เร ียนเข ้าถ ึงบร ิการการเร ียนรู ้ที่จะพ ัฒนาค ุณภาพ
ผู ้เร ียน ให้มีมาตรฐานเสมอก ัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น  1) ป ัจจ ัยด ้านโครงสร ้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช ่น อาคารเร ียน อาคารประกอบ 
หอประช ุม สนามก ีฬา ห ้องเร ียน ห ้องพ ิเศษ ว ัสดุ 
คร ุภ ัณฑ ์ เป็นต้น   2) ด้านครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา   3) ด้านการบริหารจัดการ   4) ด้าน
งบประมาณ   5) ด้านความปลอดภัย และ   6) ด้าน 
Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศ ึกษาให้มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด 

      

3.3 สรา้งความเข้มแข  งในการ
บร ิหารจ ัดการศึกษาส าหรบั
ผู้เร ียนทีม่ ีความต ้องการจ าเป็น
พ ิเศษ 

 

1) จดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจดัการศึกษาพ ิเศษ 
ทีเ่ชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ และ
น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสร ิม สนับสน ุน ส านักบรหิารงานการศ ึกษาพ ิเศษ
จดัท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ ด าเน ินงาน และ
แผนปฏิบ ัต ิเชิงร ุก เน ้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนรว่ม 
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3) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนระบบการจ ัดการศ ึกษาพ ิเศษ ที่
ผู ้เร ียนสามารถเข ้าสู ่บร ิการ ช ่วงเชื่อมต ่อ 
(Transitional Services) หร ือการส ่งต ่อ (Referral) 
เข ้าส ู่การศ ึกษา ในระด ับเด ียวก ันและที่ส ูงขึ้น หร ือ
การอาช ีพ หร ือการด าเน ินช ีว ิตในส ังคมได ้ตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้ท ุกสถานศ ึกษาในส ังก ัดม ีความ
พร ้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรยีน
รวม 

5) จดัให ้ม ีศ ึกษาน ิเทศก ์ผู ้รบัผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษา
พ ิเศษ ในการต ิดตาม ช่วยเหล ือ และสนับสนนุให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพ ิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียน และสถานศ ึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ ียงพอ 

1)  ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ว ิธ ีการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับ
ผู ้เร ียน และสถานศ ึกษาทั้งด้านความเหมาะสม 
เพ ียงพอ 

2)  จดัสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
3)  ประสานความร ่วมม ือก ับกองท ุนความเสมอภาค

ทางการศ ึกษา เพ่ือลดความเหลื ่อมล้ าทางการ
ศ ึกษา เพ่ือสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือสน ับสน ุนการ
จ ัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
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3.5 ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้
สถานศ ึกษา หน ่วยงานท ุก
ระด ับน า Digital 
Technology มาใช้ เป็น
เครื่องม ือในการพัฒนา
ค ุณภาพของผู้เรียน 

1)  ส ่ งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศ ึกษามี โครงข ่าย
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 

2)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาม ีระบบ
คอมพ ิวเตอร์ และอ ุปกรณ ์ทีใ่ช ้เป  น เครื่องมอืใน
พ ัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก ่ผู้เรียน 

3)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ให ้สถานศ ึกษาปร ับปร ุงพ ัฒนา
ห ้องเร ียนให ้เป  นห ้องเร ียน Digital 

4)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน Digital Device ส าหร ับผู ้เร ียน
ท ุกระด ับอย ่างเหมาะสมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5)  ส่งเสริม สนับสน ุน Digital Device และพ ัฒนา 
Digital Pedagogy ส าหรบัครูอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประส ิทธิภาพ 

6) โครงการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาทางไกล
ผ ่านเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT)  

7)  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาด้วยเทคโนโลย ี
การศ ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธ ิภาพการบรหิารจ ัดการ  
 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) 

ติด 
ตาม 

ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

3.1 เพ่ิมประส ิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศ ึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส าน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา 
และสถานศ ึกษา  

1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผล เพ่ือการ
บร ิหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

2) ส่งเสริมระบบประกันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา
ให้เข้มแข ง 

3)  ยกย ่องเช ิดช ูเก ียรต ิส าน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา 
ส าน ักบร ิหารงานการศ ึกษา พ ิเศษ สถานศกึษา และ
องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจ ักษ ์ 

4)  ก าหนดให ้หน ่วยงานในส ังก ัดท ุกหน ่วยงานใช้ระบบ
การบร ิหารจ ัดการที่ม ุ่งเน ้นค ุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการท างานตามหล ักการประเม ินค ุณธรรม
และ ความโปร ่งใสในการด าเน ินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

     นายอุดร 

3.2 สร้างเครือข่ายความร ่วมม ือ
และส่งเสริมให ้ทุกภาคส่วน
ของส ังคมเข้ามาม ีส ่วนร่วม
บริหาร จัดการศ ึกษา 

1)  ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการเขตพ้ืนที่การศ ึกษาโดยใช ้
พ้ืนทีเ่ป  นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 

2)  ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

3) สร ้างความเข ้มแข  งในการยกระด ับค ุณภาพ
การศ ึกษาร ูปแบบเคร ือข ่าย เช ่น เคร ือข ่ายส ่งเสร ิม
ประส ิทธ ิภาพการจ ัดการศ ึกษา ศ ูนย ์พ ัฒนากลุ ่มสาระ
การเร ียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

4) ส่งเสร ิมให ้ทุกภาคส ่วนของส ังคมม ีส ่วนร ่วมในการจ ัด
การศ ึกษาแบบบ ูรณาการ ที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 

5)  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ผู ้ปกครอง ช ุมชน ส ังคม และ
สาธารณชน ให ้ม ีความรู้ ความเข ้าใจ และ ม ีส ่วน
ร ่วมร ับผ ิดชอบ (Accountability) ในการบร ิหาร
จ ัดการศ ึกษา 

6)  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนรว่ม
สนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 

3.3 ยกระด ับการบร ิหารงาน
ของสถานศ ึกษาให ้ม ีอ ิสระ 
น าไปสู ่การกระจายอ านาจ 
4 ด ้าน ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ 

1)  ศ ึกษา วิเคราะห์ ปร ับปร ุง เปลี่ยนแปลง ระบบการ
บร ิหารงานของหน ่วยงานบทบาทหน้าที่ทั้งระด ับ
ปฏิบัติ และรบัการก ากบัต ิดตาม 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพ ัฒนารปูแบบการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด ้าน ให ้
สถานศ ึกษา โดยในป ีงบประมาณ 2562 ให ้ศ ึกษา
น าร ่องร ูปแบบ การกระจายอ านาจ เช่น  1) เขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา   2) โรงเรียนร่วมพ ัฒนา 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

(Partnership School)   3) Autonomous 
School 

3) ศ ึกษา ว ิเคราะห์ ออกแบบโครงสร ้างของสถานศ ึกษา 
(Enterprise Architecture) ในฐานหน ่วยงานระด ับ
ปฏิบ ัติ และหน ่วยงานระด ับก าก ับต ิดตามให ้เหมาะ
ก ับ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

4) ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ออกแบ บ พ ัฒ นา Digital 
Technology ใช ้ ในการจ ัด การศ ึกษาทั้งระบบ 
(Digital Transformation) 

5) สน ับสน ุน ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาจ ัดหาเจ ้าหน ้าที่
เพ่ือปฏ ิบ ัต ิหน ้าทีส่น ับสน ุน การจ ัดการเร ียนรู ้
เพ่ือให ้คร ูสายผู ้สอนปฏ ิบ ัต ิหน ้าทีเ่ฉพาะด ้านที่
เกี ่ยวข ้องก ับ การจัดการเรียนรู้ให้แก ่ผู้เรียนเท่านั ้น 

6) ยกระด ับสถานศ ึกษาให ้เป  นแหล ่งเร ียนร ู้ตลอด
ช ีว ิต เป  นศ ูนย ์กลางในการ พ ัฒนาทักษะ และ
ค ุณภาพชีว ิตของชุมชน 

7)  สร้างความเข้มแข  ง และยกระด ับค ุณภาพ
สถานศ ึกษาตามบร ิบทของพ้ืนที ่เช่น โรงเร ียน
มาตรฐานสากล โรงเร ียนนว ัตกรรม โรงเร ียนร ่วม
พ ัฒนา โรงเร ียนประชา รัฐ โรงเรียนคณุธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 



55  
 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

8) น าผลการประก ันค ุณภาพการศ ึกษามาใช ้ในการวาง
แผนการปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบ ต ิดตามเพ่ือการ
ปร ับปร ุงพ ัฒนาสถานศ ึกษาให ้ม ีค ุณภาพและ
เป  นไปตาม มาตรฐานการศ ึกษา 

9) สร ้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ ิ ่ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหาร จัดการโรงเรียนขนาด
เล ก 

10) ส ่งเสริม สน ับสน ุน ให ้โรงเร ียนขนาดเล  กม ีระบบการ
บร ิหารจ ัดการทีห่ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

11) พ ิจารณาแต ่งตั้งผู ้บร ิหารที่ม ีศ ักยภาพในโรงเร ียน
ขนาดเล  ก พ ิจารณาค ่าตอบแทน พ ิเศษและสวัสดิการ
อ่ืน ๆ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล ก 

12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอ้ปฏิบัติให้สอดคล้องก ับ
การกระจายอ านาจ 

13) สถานศ ึกษาม ีอ ิสระในการบร ิหารงาน และจ ัดการ
เร ียนรู ้เพ่ือพ ัฒนาผ ู้เร ียน ให ้ได ้ตามมาตรฐาน
ค ุณภาพผู ้เร ียน สอดคล ้องก ับความต ้องการท ้องถิ ่น 
น าไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

3.4 ปร ับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสน ับสน ุน
ผู ้เร ียนและสถานศ ึกษา
อย ่างเหมาะสม เพียงพอ 

 

1)  ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ว ิธ ีการจ ัดสรรงบประมาณให ้ก ับ
ผู ้เร ียน และสถานศ ึกษาทั้งด้านความเหมาะสม 
เพ ียงพอ 

2)  จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศ ึกษา
โดยตรง 

3)  ประสานความร ่วมม ือก ับกองท ุนความเสมอภาค
ทางการศ ึกษา เพ่ือลดความเหลื ่อมล้ าทางการ
ศ ึกษา เพ่ือสน ับสน ุนงบประมาณเพ่ือสน ับสน ุนการ
จ ัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

      

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา หน่วยงานท ุก
ระดบัน า Digital 
Technology มาใช้ใน การ
เพิ ่มประสิทธิภาพการบร ิหาร
อย่างเป  นระบบ น าไปสู่การ
น าเทคโนโลย ี Big Data เพ่ือ 
เชื่อมโยงข ้อม ูลด ้านต ่าง ๆ 
ต้ังแต ่ข ้อม ูลผู ้ เร ียน ข ้อม ูล
ครู ข ้อม ูลสถานศ ึกษา 
ข ้อม ูล งบประมาณ และ
ข ้อม ูลอ ื ่น ๆ ที่จ าเป  นมา

1) พ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลทร ัพยากรมน ุษย ์ด ้าน
การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีส่ามารถ เชื่อมโยง และบ ูรณา
การข ้อม ูลด ้านการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ระหว่าง
กระทรวง หน ่วยงานทีเ่กี ่ยวข ้อง โดยการเชื่อมโยง
ข ้อม ูลรายบ ุคคลทีเ่กี ่ยวก ับการศ ึกษา การพ ัฒนา
ตนเอง ส ุขภาพและการพ ัฒนาอาช ีพในตลอดช ่วงช ีว ิต 
เป  นฐานข ้อม ูล การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ของ
ประเทศไทยที่ม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 
สามารถประเม ินจ ุดอ ่อน จ ุดแข  ง และศ ักยภาพ
บ ุคคลของประเทศ น าไปสู่ การตัดสินใจระด ับ
นโยบายและปฏิบัติ 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ลักษณะงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มงาน) 

ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) ติด 

ตาม 
ตรวจ
สอบ 

ประเมิน 
ผล 

นิเทศ 

ว ิเคราะห ์เพ่ือให ้สถานศ ึกษา 
สามารถจ ัดการ เร ียนร ู้เพ่ือ
พ ัฒนาผู ้เร ียนเป  น
รายบ ุคคลตามสมรรถนะ 
และความถน ัด และ
สามารถ ว ิเคราะห ์เป็นข้อม ูล
ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ของประเทศ
ต่อไป 

 

2)  พ ัฒนา Digital Platform ด ้านการเร ียนร ู้ผ ู้เร ียน 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเพื่อให้สถานศึกษา    
และหน่วยงานในสังก ัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3) พ ัฒนา Digital Platform ด ้านการบร ิหารงาน เพ่ือ
สนองตอบต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน ของบ ุคลากรตาม
ภารก ิจที่ร ับผ ิดชอบ น าไปสู ่การพ ัฒนาฐานข ้อม ูล
บ ุคลากร ทีเ่ชื่อมโยงก ันทั้งระบบต้ังแต ่การค ัดสรร 
บรรจ ุแต ่งต้ัง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู 
เพ่ือให้สอดคล้องก ับความก้าวหน้าในอาชีพ 

4)  พ ัฒนา Digital Platform ระบบข ้อม ูลสารสนเทศ
ของผู ้เร ียนเป  นรายบ ุคคล ต้ังแต่ระด ับปฐมวัย จน
จบการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีส่ามารถเชื่อมโยงก ับ
หน ่วยงาน ที่เก ี่ยวข้อง น าไปสู่การพ ัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

5)  พ ัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง ว ิเคราะห ์ข ้อม ูล
ท ุกม ิติ น าไปสู ่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก ่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 

กลุ่ม
งานที ่

มิติ 1 งานการสอน มิติ 2 งานบริหารสถานศึกษา มิติ 3 งานบริหารการศึกษา มิติ 4 งานนิเทศการศึกษา กตปน. 

1 1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 
  1.2.1 การออกแบบหน่วยการ 
          เรียนรู ้
  1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้/แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล/
แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์ 

  1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 

2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 
2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 บริหารจัดการกระบวนการ 
     เรียนรู ้
2.3 จัดระบบและนิเทศการ 
     จัดการเรียนรู้ 
 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

2.3 จัดระบบและนิเทศการจัด
การศึกษา 

 

1. ด้านนิเทศการศึกษา 
  1.1 จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

  1.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้รับ
การนิเทศ 

  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

 

 1.3 การสร้างและการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

1.4 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ

2.4 จัดระบบและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 

2.4 จัดระบบและประเมิน
สถานศึกษา 

2.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

  1.4 ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัย หรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู้ 

  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
มีความรู้ความสามารถ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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กลุ่ม
งานที ่

มิติ 1 งานการสอน มิติ 2 งานบริหารสถานศึกษา มิติ 3 งานบริหารการศึกษา มิติ 4 งานนิเทศการศึกษา กตปน. 

พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

  2.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

  2.4 ให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

2 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1.2.4.2 ผลคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์2 

    

3 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน 

3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.4 บริหารกิจการนักเรียนและ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

 

3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.4 บริหารงานธุรการ สารสนเทศ
ทางการศึกษา และงาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 1.6 ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
นิเทศตามระบบช่วยเหลือ
ผู้เรียน และประสานความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 
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กลุ่ม
งานที ่

มิติ 1 งานการสอน มิติ 2 งานบริหารสถานศึกษา มิติ 3 งานบริหารการศึกษา มิติ 4 งานนิเทศการศึกษา กตปน. 

4 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
   3.1 การพัฒนาตนเอง 
   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

4.1 วางแผนและพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะบุคคลส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืนด้าน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.3 เป็นผู้น าในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 

3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะบุคคลส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืน
ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 4.3 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

 4.1 วางแผนและพัฒนา
ตนเอง โดยน าผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและเป็นผู้มีส่วนร่วม
ทางวิชาการในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

5 4.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ของสถานศึกษา 

3.1 บริหารจัดการงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพย์ 

 
5.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

3. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

3.1 บริหารจัดการงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพย์ 

5.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
5.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่ม
งานที ่

มิติ 1 งานการสอน มิติ 2 งานบริหารสถานศึกษา มิติ 3 งานบริหารการศึกษา มิติ 4 งานนิเทศการศึกษา กตปน. 

6 4.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.ด้านการก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.1 การจัดระบบประกัน

คุณภาพ และน าผลการ
ประเมินไปใช้พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

2.ด้านการพัฒนางานวิชาการ 
   2.1 จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

2. ด้านการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพ 
 2.1 จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษา 

 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

7     1.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ นโยบาย และแผนกล
ยุทธ์ 

   1.3 สร้างความสัมพันธ์และ
การมีส่วนรวมของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม 

1.ด้านการก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการศึกษา 
  1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบาย และแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

  1.3 สร้างความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับองค์กรปกครองส่วน

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุ
คลกรทางการศึกษา 
 3.1 ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ 

ชี้แนะและพัฒนางาน
ด้านนโยบาย และ
จุดเน้นที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 3.2 ศึกษา และวิจัย สร้าง
นวัตกรรมการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนางานด้าน
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กลุ่ม
งานที ่

มิติ 1 งานการสอน มิติ 2 งานบริหารสถานศึกษา มิติ 3 งานบริหารการศึกษา มิติ 4 งานนิเทศการศึกษา กตปน. 

ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืน 

นโยบาย และจุดเน้นที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 



  

บทที่ 4 
 

การขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัต ิ
 
1. กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.1 คณะกรรมการ กตปน. หรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ตามประเด็นในแผนการติดตามฯ โดยใช้แบบ กตปน.01-04 เป็นเครื่องมือ 
 1.2 หน่วยสุ่มตรวจและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการคัดเลือกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
ตัวแทนประชากรที่ดีด้วยการสุ่มให้เป็นหน่วยสุ่มตรวจ จากการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นตัวแทนของหน่วย
สุ่มตรวจ ในสัดส่วนที่เพียงพอจะให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 
 1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้ปฏิบัติ หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
ในหน่วยสุ่มตรวจ โดยใช้วิธ ีFocus Group ประกอบข้อมูลเอกสารเท่าที่จ าเป็น โดยไม่สร้างภาระข้ันตอนเกิน
ความจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยสุ่มตรวจ 
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีผู้เชี่ยวชาญ  เพราะข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการกลั่นกรอง
มาจากการปฏิบัติงานโดยตรง ถือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เมื่อน ามาจัดเรียบเรียง และวิเคราะห์แบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Content Analysis) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบาย ท าให้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพียงพอแก่การน าไปใช้อ้างอิงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 1.5 การจัดท าข้อเสนอแนะ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือมุ่งอธิบาย
สาระส าคัญและวิธีปฏิบัติให้เพียงพอแก่ความเข้าใจได้ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานตามนัยของข้อ 25-28 ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 
พ.ศ. 2560 
 
2. เครื่องมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ) 
  2.1) แบบตรวจติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  (กตปน.๐๑) เป็นแบบเก็บข้อมูลการติดตามการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่ได้จากการสุ่มเป็นหน่วยสุ่มตรวจ ซึ่ง
คัดเลือกจากคุณสมบัติการเป็นตัวแทนหน่วยสุ่มตรวจในสัดส่วนที่เพียงพอจะให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 
  2.2) แบบจัดท าข้อเสนอแนะการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (กตปน.๐๒) เป็นแบบรายผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแบบ กตปน.๐๑ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วยประเด็นการ
เสนอแนะ กฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง สภาพการณ์ปัจจุบันที่สรุปได้จากการติดตาม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย  
  2.3) แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และชี้แนะการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (กตปน.๐๓) 
เป็นแบบรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย ในประเด็นปัญหาเชิงพัฒนา และจัดท าข้อชี้แนะโดยบูรณา
การหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาทีเ่ป็นรูปธรรม เห็นภาพชัดเจนแก่การน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 
  2.4) แบบแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (กตปน.๐๔) เป็นหนังสือแจ้ง
รายงานผล ทีมุ่่งอธิบายสาระส าคัญและวิธีปฏิบัติให้เพียงพอแก่ความเข้าใจได้ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานตาม
นัยของข้อ 28 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจติดตามฯ  
 

กิจกรรม ประเด็นการติดตามฯ วันเดือนปี กลุ่มเป้าหมาย กตปน. 
1) จัดท าแผนการ
ติดตามฯ  

นโยบายของสพฐ,/สพป.อบ.1 ธค.61   

2) ติดตามฯ เก็บข้อมูล 
การด าเนินงานการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

นโยบายที่ 2 คุณภาพผู้เรียน กพ.62 กลุ่มนิเทศฯ 
และสถานศึกษา 

-อภัย 
-เทียนฉาย 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กพ.62 กลุ่มบุคคล และ
สถานศึกษา 

- รัชศักดิ์ 
- อุดร 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กพ.62 กลุ่มแผนงานฯ 
และสถานศึกษา 

- ไพศาล 
- หนูอาง 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

กพ.62 กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์ 
และสถานศึกษา 

- ปิยะ 
- ไพศาล 

3) การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งของ 4 สายงาน 

กพ.62 4 สายงาน - รัชศักดิ์ 
- ไพศาล 
- หนูอาง 

4) การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย  

คุณภาพผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กพ.62 สถานศึกษา - อภัย 
- ปิยะ 
- เทียนฉาย 

5) จัดท ารายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

-  มีค.62  กตปน. 

6) เผยแพร่รายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

-  เมย.62  กตปน. 
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ภาคผนวก 
 
 แบบตรวจติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  (กตปน.01)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
---------------------------------------------- 

หน่วยสุ่มตรวจ ………………………………………………………….. วันเดือนปี............................................................ 
วิธีการตรวจติดตาม ............................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
............................................................................................................................................................ .................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ประเด็นการตรวจติดตามฯ 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ข้อมูล/สิ่งที่พบ 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... ............... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
แหล่งข้อมูล 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
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แบบจัดท าข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (กตปน.02) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

---------------------------------------------- 
เสนอแนะต่อ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ประเด็นเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
.................................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................... ........................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
...................................................................................................... ........................................................................ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
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แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และช้ีแนะการจัดการในสถานศึกษา (กตปน.03) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

-------------------------------------------------- 
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
......................................................................................................................... ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................ .................................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................... ...............................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
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แบบแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (กตปน.04) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

--------------------------------------------- 
แจ้งต่อ..................................................... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
ประเด็น 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................... ............................................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ...................................... 
เงื่อนไขการปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................... .......... 
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บันทึกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. 
ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

  
 นโยบายที่ 2 พัฒนาค ุณภาพผู้เรียน 
 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน สิ่งท่ีพบ หมายเหตุ 

3.1 ปรั บปรั ง และพั ฒนาหลั กสั ตรทั กระดั บการศั กษา ใหั เอ้ือ
ตั อการพั ฒนาสมรรถนะผ ั เรั ยน เปั นรายบั คคล มั ทั กษะท ่
จ าเปั นในศตวรรษท ่ 21 น าไปส ั การจั ดการศั กษาเพ่ือการมั 
งานท า (Career Education) 

  

3.2 พั ฒนาผ ั เร ยนทั กคนใหั มั ความรั กในสถาบั นหลั กของชาติ 
และย ดม ่นการปกครองระบอบ ประชาธัิปไตยอั นมั 
พระมหากษั ตรัิยั ทรงเปั นประมั ข มั ทั ศนคตัิท ่ดั ตั อ
บั านเมัือง มั หลั กคัิด ท ่ถ กต อง เป็นพลเมืองด ของชาติ และ
พลเมอืงโลกท ่ด  มั ค ณธรรม จริยธรรม 

  

3.3 พั ฒนาคั ณภาพของผ ั เรั ยน ใหั มั ทั กษะการเรั ยนร ั ใน
ศตวรรษท ่ 21 มั ความเป ันเลัิศ ด านวัิชาการ น าไปส  การ
สร างข ดความสามารถในการแข งข น 

  

3.4 พ ฒนาผ  เร ยนให มั ท กษะอาชั พและท กษะชั วัิต มั ส ขภาวะ
ท ่ด สามารถด ารงชั วัิตอย  ใน ส งคมได อย างมั ความสั ข 

  

3.5 การจ ดการศ กษาเพื่อการบรรล เป้าหมายโลกเพ่ือการ
พ ฒนาอยั างย ่งยัืน (SDGs) เพ่ือสร างเสริมค ณภาพช วิตท ่
เปั นมัิตรก บสิ่งแวดล อมตามหล กปร ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพ ยง 
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นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน สิ่งท่ีพบ หมายเหตุ 

3.6 พ ฒนาคั ณภาพผ  เร ยนท ่มั ความต องการจ าเป็นพิเศษ   
3.7 สั งเสรัิม สนั บสนั นให ัสถานศั กษา น า Digital 

Technology มาใชั ในการจั ดการเรั ยนร   ใหั แกั ผ ั เรั ยน
เปั นรายบั คคลตามสมรรถนะ ความตั องการ และ
ความถนั ด สรั างสั งคม ฐานความร   (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือการเร ยนร  อยั างต อเนื่องตลอดช วัิต   

  

 

 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) 

3.1 สร างเครือข ายความร วมมือก บสถาบ นทางการศ กษา
ท ่ผลิตคร ในการผลิตและพ ฒนาคร ให ตรงก บสาขาวิชา
และสอดคล องก บการพ ฒนาในศตวรรษท ่ั21 

  

3.2 พ ฒนาผ  บริหาร คร  และบั คลากรทางการศั กษาท ก
ประเภท ให มั สมรรถนะตามมาตรฐาน วัิชาช พ มั 
ศ กยภาพ มั ค ณธรรม จริยธรรม 

  

3.3 น า Digital Technology มาใชั ในการพั ฒนา
ผ ั บรัิหาร คร  และบั คลากรทางการศั กษา ท ก
ประเภทท ้งระบบ 
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 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข ้าถึงบริการการศ ึกษาที่ม ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล  าทางการศึกษา 
 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ 
ผู้ติดตามฯ 
(กตปน.) 

3.1 ร วมมือกั บองค กรปกครองระด บท องถิ่น ภาคเอกชน 
หน วยงานท ่เก ั ยวขั องในการจ ด การศ กษาให สอดคล องก บ
บริบทของพ้ืนท ่ 

  

3.2 ยกระด บสถานศ กษาในส งก ดท กระด บ และท กประเภท    
ใหั ม มาตรฐานตามบริบทของ พ้ืนท ่ เพ่ือใหั พ ฒนาผ  เร ยน   
มั ค ณภาพ มั มาตรฐานเสมอก น 

  

3.3 สร างความเข มแขั งในการบรัิหารจั ดการศ กษาส าหร บผ  เรั ยน
ท ม่ั ความตั องการจ าเป็นพัิเศษ 

  

3.4 จ ดสรรงบประมาณสน บสน นผ  เร ยน และสถานศั กษาอย าง
เหมาะสม เพั ยงพอ 

  

3.5 สั งเสรัิม สนั บสนั น ใหั สถานศั กษา หนั วยงานทั กระดั บน า 
Digital Technology มาใช  เป็นเครื่องมัือในการพ ฒนา
คั ณภาพของผ  เร ยน 
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 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธ ิภาพการบรหิารจ ัดการ  
 

นโยบาย/โครงการ/ภาระงาน ประเด็น/สิ่งท่ีต้องการค าตอบ ผู้ติดตามฯ (กตปน.) 

3.1 เพ่ิมประสัิทธิภาพในการบริหารจ ดการศั กษา
ของส าน กงานคณะกรรมการการศั กษาข ้น
พ้ืนฐาน ส านั กงานเขตพ้ืนท ่การศั กษา และ
สถานศั กษา  

 นายอ ดร 

3.2 สร างเครือข ายความรั วมมัือและส งเสริมใหั ท ก
ภาคส วนของสั งคมเข ามามั สั วนร วมบริหารจ ด
การศั กษา 

  

3.3 ยกระดั บการบรัิหารงานของสถานศั กษาใหั มั 
อัิสระ น าไปส ั การกระจายอ านาจ 4 ดั านัให 
สถานศ กษาเป็นศ นย กลางในการจ ดการศ กษา
ตามบริบทของพื้นท ่ 

  

3.4 ปรั บเปล ่ยนระบบงบประมาณเพ่ือ
สนั บสนั นผ ั เรั ยนและสถานศั กษาอยั าง
เหมาะสม เพ ยงพอ 

  

3.5 ส งเสริม สน บสน น ให สถานศ กษา หน วยงาน
ทั กระด บน า Digital Technology มาใช ใน 
การเพิั มประสิทธิภาพการบรัิหารอย างเปั น
ระบบ น าไปส  การน าเทคโนโลยั  Big Data  

 

  

 






