สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เป็นองค์กรธรรมำภิบำลที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพ
สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
“พัฒนำตน พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีควำมโปร่งใส”
: “HIST” มีควำมสุขกับกำรทำงำน ประสำนอย่ำงบูรณำกำร ให้บริกำรด้วยใจ โปร่งใสในกำรทำงำน
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1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนให้มีควำมรู้
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลือ่ มล้ำ ให้ผเู้ รียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำร
กำรจัดกำรศึกษำ
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุม่ ชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นทีห่ ่ำงไกล
ทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เป็นผูเ้ รียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยตอบสนองผูเ้ รียนเป็นรำยบุคคล เป็นผูส้ ร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร
มีสำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ
5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นสำนักงำนแห่งนวัตกรรม ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
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นโยบาย
นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5

จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผเู้ รียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นทีส่ ูง ชำยแดน ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรง
ตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนผูเ้ รียนบ้ำนไกลได้รบั โอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพักในโรงเรียนทีม่ ีหอพักนอน หรือ
กำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย
(2) จำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรพัฒนำทักษะชีวิต
และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม
(3) จำนวนผูเ้ รียนได้รบั กำรพัฒนำคุณภำพทัง้ ด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ทีเ่ หมำะสม
กับบริบท
(4) จำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนกั เรียนกลุ่มชำติพันธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกำส กลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบท
(5) จำนวนผูเ้ รียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุม่ ที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยูใ่ นพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รบั กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรูท้ ี่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มผี ู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ
(7) ผูเ้ รียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุม่ ที่ด้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยูใ่ นพื้นทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำร มีผลสัมฤทธิส์ ูงขึ้น
แนวทางการดาเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน
ตำมควำมจ ำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดูแลหอพัก นอนตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมำณเพิม่ เติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ให้จัดกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิด จิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับสภำพบริบทของพื้นที่สงู
ใน ถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ควรทำอย่ำงไร” ผ่ำนช่องทำง จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสือ่ สำรผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ ต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำง Website Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลทีเ่ หมำะสมสำหรับ
กำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผูเ้ รียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุม่ ที่ด้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำร
(6) พัฒนำครูให้มีทกั ษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กทีใ่ ช้ภำษำไทยเป็นภำษำที่ 2
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(7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผูเ้ รียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของ
ชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และพื้นที่
แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
กำรพัฒนำสมรรถนะผูเ้ รียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมัน่
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลก
ทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของผูเ้ รียนและบริบทของพื้นที่
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ
เฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ หรือ
ควำมสำมำรถพิเศษ
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำทีป่ รับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมทีก่ ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4
แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผเู้ รียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพือ่ พัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่กำหนด
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดรี อบด้ำน
2) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มที ักษะกำรคิด วิเครำะห์
4) ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
5) ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่ำนกำรประเมินสมรรถนะทีจ่ ำเป็นด้ำนกำรรูเ้ รื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่ำนกำรประเมินสมรรถนะทีจ่ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่มที ักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8) ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9) ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
10) ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
11) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรูเ้ รือ่ งกำรอ่ำนตัง้ แต่
ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
12) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทัง้ หมดได้รบั กำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปญ
ั หำตำมแนวทำงกำรประเมิน
PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถำนศึกษำทีจ่ ัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

5
แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้ำน
1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
2) กำรรู้เรือ่ งคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
3) กำรรู้เรือ่ งวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
(2) พัฒนำผู้เรียนให้มสี มรรถนะด้ำนดิจทิ ัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้ำนกำรสือ่ สำร
ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(3) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัตจิ ริง (Active
Learning)
(5) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
(6) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
(7) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะ
สหวิทยำกำร เช่น
1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยระบบกำรสอบ
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น
(9) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน
(10) ให้บริกำรเครือ่ งมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลผูเ้ รียนร่วมกับนำนำชำติ
(PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(11) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน
(12) ส่งเสริมผู้เรียนทีม่ ีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพำะด้ำน
(13) พัฒนำศักยภำพของผูเ้ รียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำงนวัตกรรม
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสขุ ภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผูเ้ รียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำทีจ่ ัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มสี ุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มรี ะบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ

6
แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพือ่ ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้องิ สมรรถนะและเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผเู้ รียนตำมควำมสนใจในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด
เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของอนำมัย
(6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
ในทุกช่วงวัย
(7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผูเ้ รียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิง่ แวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ
กำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ
อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
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แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำรและ
ที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบ
และรูปแบบที่หลำกหลำย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร
(4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิด
วิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรดำรงชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผเู้ รียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และ
สร้ำงสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำง
กำรศึกษำ
(11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร
ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอื่น ๆ เพือ่ ยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(13) จัดให้มรี ะบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร
(14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ
นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
(16) สำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูปและ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
จังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่ พัฒนำระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มปี ระสิทธิภำพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based
Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ รียนรู้ผ่ำน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรูเ้ พื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform
แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพื่อให้บริกำร Digital Textbook ตำมเนือ้ หำหลักสูตรที่กบั หนด
สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรูป้ ระเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผเู้ รียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนำ Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเองผ่ำน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี
(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผูเ้ รียน
แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน และควำมต้องกำรครู
(2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำใน
ศตวรรษที่ 21
(3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำมควำมจำเป็น
ในกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และ
กำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
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แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) ของผูบ้ ริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
(2) กำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรที่มีคุณภำพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
(4) สนับสนุนให้ผบู้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่
เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรูท้ ักษะด้ำน Digital
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูทสี่ อนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรูส้ ำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมแตกต่ำง
(Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำน
ทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผูเ้ รียนทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพฒ
ั นำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศำ)
3. นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ
ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผน
กำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่พฒ
ั นำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน
แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทั้งระบบ
(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ

(3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะ
กำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผบู้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มรี ะบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียนและกำรแนะแนวทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการดาเนินการ
(1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำ
แผนกำรนักเรียนทุกระดับ
(4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อ
วำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่กำหนด
แนวทางการดาเนินการ
- ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่กำหนด
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และ
นำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
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4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
แนวทางการดาเนินการ
- จัดสรรงบประมำณให้ผเู้ รียน และสถำนศึกษำโดยตรง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมทีส่ ำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสือ่ สำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนำทักษะ
ด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผูเ้ รียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ Digital Pedagogy สำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพือ่ พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT)
(7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA:Integrity & Transparency Assessment)
แนวทางการดาเนินการ
(1) กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพือ่ กำรบริหำรจัดกำรทีม่ ีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
(2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มผี ลงำนเชิงประจักษ์

(3) สำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มงุ่ เน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment)
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(2) ส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(4) ส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ
(2) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/
ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสูร่ ะดับสำกล
(4) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(2) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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แนวทางการดาเนินการ
- จัดสรรงบประมำณให้ผเู้ รียน และสถำนศึกษำโดยตรง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ รียนรำยบุคคลทีส่ ำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ
แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพือ่ สนองตอบต่อกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรตำมภำรกิจ
ที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัดสรร บรรจุแต่งตัง้ ตลอดจน
เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ที่สำมำรถเชื่อมโยง
กับข้อมูลของสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

