นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------------ก. บทนา
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญั ติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้ เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมีคุณ ภาพ
โดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย” และค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่ อ ง ให้ จั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ สาคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติ ให้ เป็ น “คนไทยในอนาคตจะต้อ งมี ความพร้อ มทั้ งกาย ใจ สติปั ญ ญา มีพั ฒ นาการที่ ดีรอบด้านและ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศี ล ธรรม และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภ าษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทย ที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกรยุ ค ใหม่ แ ละอื่ น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท่ าเที ย มและทั่ ว ถึ ง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุ กภาคส่ ว นของ สั งคม (All for Education) อีก ทั้ งยึ ดตามเป้ าหมายโลกเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติ ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ
และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ งได้ ก าหนดนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่ จะพัฒ นาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุ ขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

ข. วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน หลั กของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนให้ มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่ าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแบบบู รณาการ และส่ งเสริม ให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษา

ง. เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย น เป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้ คิ ด ริเริ่ม และสร้ างสรรค์ น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะและ
คุณ ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุ ขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรีย นที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่ ม ชาติพั นธุ์ กลุ่ มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพื้น ที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กากับ ติดตาม ประเมิน ผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ

จ. นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนา
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
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2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้ส อดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
(3) ผู้ เรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ รั บ บริ ก าร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
ดาเนิ น การตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพัน ธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ได้ รับการบริการด้ านการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ที่มีคุณ ภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จ านวนผู้ เ รี ย นบ้ า นไกลได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาจากการได้ เ ข้ า พั ก
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน
อย่างปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง
เหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่ งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพ และเกิด จิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นทีห่ ่างไกลทุรกันดาร
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจาเป็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้ จัดการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพ และเกิด
จิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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(4) สร้ างเวที ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในประเด็ น “การพั ฒ นาการจั ด การศึ กษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สู งใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ งทะเล
และ เกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ
การติ ดต่ อสื่ อสารผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ ต่ า ง ๆ เช่ น การสร้ า ง Website
Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นรู้ และการวั ด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒ นาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา
การพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒ นาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล มีทั กษะที่ จาเป็ น ในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่ ก ารจัดการศึกษาเพื่ อการมีงานท า
(Career Education) 2) พัฒ นาผู้เรียนทุกคนให้ มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็น พลเมืองโลกที่ดี มีคุณ ธรรม จริยธรรม 3) พัฒ นาคุณ ภาพของผู้ เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และ 7) นา Digital
Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี หลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค่ านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี จิ ต สาธารณะ รับ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิ ศทางด้านวิช าการ มีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 มีนิสั ยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ มี ค วามพร้ อ มสามารถเข้ า สู่ บ ริ ก ารช่ ว งเชื่ อ มต่ อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่ การศึกษาในระดับ เดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
(Career Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้ น การพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เรี ย น
เป็ น รายบุ คคล เพื่อส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีห ลั กคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบั นหลั ก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒ นาหลั กสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
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3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จาเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน หลั กของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้า นการศึกษาของในหลวง
รัช กาลที่ 10 และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ไปพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น ให้ ส ถานศึ กษาปรับ ปรุงหลั ก สู ตรปรับปรุงหลั กสู ต ร
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัช กาลที่ 10 และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปบู รณาการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ต าม
ที่กาหนด
3.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้ เรียนระดับ ปฐมวัย ได้ รับ การพั ฒ นาร่างกาย จิต ใจ วินั ย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานได้รับการพัฒ นาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีความรู้ และทั กษะในการป้ องกันตนเองจากภั ย
คุกคามรูปแบบใหม่
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11) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในแต่ ล ะวิ ช าเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนในลัก ษณะของ
STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรู้ และบรรยากาศสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นระดั บ ปฐมวั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม
สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒ นาเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
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(7) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ผ่ า น
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน
PISA ด้ว ยระบบการสอบ แบบ Online ให้ กับ ผู้ เรียนทุ กคนตั้งแต่ ระดับชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น อิ ง สมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้ ส ถานศึกษาจัดหลั กสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ ความเป็น เลิ ศ
ในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
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3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะทีด่ ีสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย น มี ID plan และ Portfolio เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้
อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ กั บ วิ ช าสามั ญ เช่ น
ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ เรี ย นตามความสนใจ
ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
(5) ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรียนทุ ก คนได้ รับ ประทานอาหารตามหลั ก โภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่ ง เสริ ม การเรี ย น รู้ แ ละพั ฒ น าด้ า น อารมณ์ และสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนิน ชีวิตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้ อยละของสถานศึ กษาที่ มี การจั ดสภาพแวดล้ อมที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และเศรษฐกิ จ เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุ ก สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายโลก เพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
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3.5.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้ ส ถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาเป้ า หมายโลกเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อ ม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development:
EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีความต้องการจาเป็น พิ เศษ มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ
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(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การใช้สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่งเสริมและพัฒ นาผู้ เรียนที่ มีความต้องการจาเป็นพิ เศษ ที่ มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น
เลิศพร้อมก้าวสู่สากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
(13) จัดให้มรี ะบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดให้ มีกลุ่ มงานระบบประกัน คุณ ภาพในสานักบริห ารงานการศึกษาพิ เศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา
และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ
จัดทาแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ให้ เครือข่ายส่ งเสริมประสิ ท ธิภ าพและกลุ่ มสถานศึกษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของคณะอนุ ก รรรมการส่ งเสริม การจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และองค์ ก ร
ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้ อมและแหล่งเรียนรู้ให้ เอื้อต่อการจัด
การศึกษา
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3.7 ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ สถานศึ กษา น า Digital Technology มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้
ให้ แ ก่ผู้เรี ยนเป็น รายบุค คลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้า งสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ พั ฒ นาตนเองผ่ า น Digital
Platform
3.7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒ นาระบบคลั งข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้ บริการ Digital Textbook ตาม
เนื้ อ หาหลั กสู ต รที่ กับ หนด สื่ อ วิดี โอ และองค์ค วามรู้ป ระเภทต่ าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
(3) สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า น Digital
Platform
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่
การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่ องครอบคลุ มทั้ งเงิน เดือน เส้ น ทางสายอาชีพ ปรับ เปลี่ ยนบทบาทครูให้ เป็น ครูยุคใหม่ ที่มี คุณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทั กษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้ เรี ย นโดยตรง นอกจากนี้ มีการออกแบบ วางแผนการผลิ ตและพั ฒ นาครู อย่างเป็ น ระบบ ตั้ งแต่ การกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู
มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่ อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒ นา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูล
กาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้
อย่างต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์
ผู้บ ริห าร ครูและบุ คลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครู ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่ งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน
และความต้องการครู
(2) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในการก าหนดสมรรถนะครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
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(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภท มี ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู้ และการวั ด ประเมิ น ผลอย่ า งมี คุ ณ ภาพในรู ป แบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร
(2) ก าหนดกรอบและวิ เคราะห์ ห ลั กสู ตรเพื่ อพั ฒ นาผู้ บริ ห าร ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทา
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
(4) สนั บสนุ นให้ ผู้ บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา วางแผนและเข้ ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ น าค รู ใ ห้ อ อกแบ บ ก ารเรี ย น รู้ การจั ด การเรี ย น รู้
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ ทั ก ษะด้ า น Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั ก ษ ะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพั ฒ นาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เศษ ตามศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นแต่ ล ะบุ ค คล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
(13) ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ ครูพั ฒนาตนเองผ่ านระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(14) ปรับ เปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้น การประเมินสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)
3.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสั งกัด ทุ กแห่ งมีระบบฐานข้อมูล ผู้ บริห าร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พั ฒ นา Digital Platform เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พั ฒ นา Digital Platform ระบบบริห ารจั ด การผู้ บ ริห าร ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนั บสนุน ให้ ผู้ บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ กประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. บทนา
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
4)
นา Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สถานศึ กษาร่ วมกั บองค์ กรปกครองระดั บพื้ นที่ ภาคเอกชน และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้ ส อดคล้ องเหมาะสมกั บ บริบ ทของ
พื้นที่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
(0-6 ปี)
(3) สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครอง ชุ ม ชน เอกชน และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูล ประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มมี าตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ให้มมี าตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้ องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์
เป็นต้น
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ
5) ด้านความปลอดภัย และ
6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กาหนด
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3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มี ข้ อ มู ล สารสนเทศของการจั ด การศึ ก ษาพิ เศษ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุ กสถานศึ กษาในสั งกัดมี ความพร้อมทั้ งระบบ เพื่ อสามารถการจั ดการศึ กษา
แบบเรียนรวม
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์ แผนการ
ดาเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริม สนับสนุ นระบบการจั ดการศึกษาพิเศษ ที่ ผู้ เรียนสามารถเข้าสู่ บ ริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา
ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
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3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีก ารจัด สรรงบประมาณให้ กับ ผู้ เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนั บสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรีย น
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี โ ครงข่ า ยสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึ กษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒ นาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
Digital
(4) ส่งเสริม สนับ สนุน Digital Device ส าหรับ ผู้ เรียนทุ กระดับอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สาหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนา
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้ น การพั ฒ นา
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทาหน้าที่ในการ
กากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มี ขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 2)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด การศึกษา 3) ยกระดับ
การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์
เพื่ อให้ สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
2. เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่ วยงานระดับภูมิภาคมีความอิส ระในการจัดการศึ กษา เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย น
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
(2) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
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(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่ องเชิดชู เกียรติ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ส านั กบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
(4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(5) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สั งคม และสาธารณชน ให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
บทบาทหน้าทีท่ ั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัดการศึกษา
4 ด้ าน ให้ สถานศึ กษา โดยในปี งบประมาณ 2562 ให้ ศึ ก ษาน าร่อ งรู ป แบบ
การกระจายอานาจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture)
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา Digital Technology ใช้ ใ นการจั ด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
(6) ยกระดั บ สถานศึ ก ษาให้ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต เป็ น ศู น ย์ก ลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
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(8) นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติ ด ตามเพื่ อ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
(9) สร้ างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริห ารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไป
สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรั บ เปลี่ ย นระบบงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ เรี ย นและสถานศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ ได้รับ ความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีก ารจัด สรรงบประมาณให้ กับ ผู้ เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล ผู้ เรี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ และความถนั ด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้ อมูลต่าง
ๆ น าไปสู่ การวิ เคราะห์ เพื่ อวางแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พั ฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุ ษย์ด้ านการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการเชื่ อมโยงข้ อมู ลรายบุ คคลที่ เกี่ ยวกั บการศึ กษา
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมิ นจุ ดอ่ อน จุ ดแข็ ง และศั กยภาพบุ คคลของประเทศ น าไปสู่
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พั ฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่ อสนองตอบต่ อการปฏิ บั ติ งาน
ของบุ คลากรตามภารกิจที่รั บผิดชอบ นาไปสู่การพัฒ นาฐานข้อมูลบุคลากร
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง
ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) พัฒ นา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒ นา Big Data เพื่ อเชื่อมโยง วิเคราะห์ ข้อมูล ทุ กมิติ น าไปสู่ การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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