๙๔

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

-

-

85

90

95

กลยุทธ์
1.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะ
ชีวิตรู้เท่าทันสังคม

๙๕

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

1.ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสารธารณะ รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ชื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ

- ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
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100

100

100

100

กลยุทธ์
1.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี
มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม

๙๖

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
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กลยุทธ์
1.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี
มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันสังคม

๙๗

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์

๙๘

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มี - ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
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กลยุทธ์

100 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

๙๙

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มี - จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด ศตวรรษที่ ๒๑
และความสนใจ นาไปสู่การพัฒนา
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
การประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
นวัตกรรม เป็นนวัตกร
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
(Mathematical Literacy) และ
แข่งขันระดับนานาชาติ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

4

N/A

4

4

4

กลยุทธ์
2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

๑๐๐

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. นักเรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ
มีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

- จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัน ศตวรรษที่ ๒๑
และความสนใจ นาไปสู่การพัฒนา
ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
ระดับนานาชาติ
แข่งขันระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
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100

100

100 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

100

100

100

100

100

๑๐๑
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ นาไปสู่
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็น
นวัตกร

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA

ข้อมูลปีฐาน
2561 2562
NA

N/A

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
50

50

100

กลยุทธ์
2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ

๑๐๒
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็น - จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
เลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
๒๑
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ - ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
แข่งขันระดับนานาชาติ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
N/A

N/A

70%

80%

กลยุทธ์

100% 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ

๑๐๓

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

n/a

กลยุทธ์

1 ร.ร. นักเรียน นักเรียน นักเรียน 3. พัฒนาผู้เรียนให้มี
บ้าน ร้อยละ ร้อยละ ทุกคน ทักษะการเรียนรู้ใน
โป่ง
70
80
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
น้อย

๑๐๔
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะนาไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้ n/a
n/a
80
90
100 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
มีความรู้และทักษะ นาไปสู่การพัฒนา
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
นวัตกรรม
(3R 8C)

๑๐๕
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
๑. หลักสูตรปฐมวัยและ
- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตาม
4
4
4
4
4 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
ขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่
๒๑ (3R8C)
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
พัฒนาของประเทศ
ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
น้อย ประเทศไทย)
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
เช่น ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
- ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
เช่น พัฒนาการทั้ง4 ด้านของเด็กปฐมวัย
- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ (3R8C)
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม

๑๐๖
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
- ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

๑๐๗
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(3R8C)

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
85

90

95

95

กลยุทธ์

100 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

๑๐๘
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๖. การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการ
เรียนรู้

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
100

100

100

100

กลยุทธ์

100 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

๑๐๙
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ (3R8C)
- ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” - ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
ผู้อานวยการการเรียนรู้
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
4

5

5

5

5

4

4

5

5

1

5

5

5

5

1

2

3

4

5

กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
(3R 8C)

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
(3R 8C)

๑๑๐
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ
๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1

2

2

3

3

1

5

5

5

5

n/a

n/a

2

3

4

กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

๑๑๑
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ครูเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้สอน เป็น
ข้อ 7 ครูมีการเปลี่ยนบทบาท
Coach ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ จากครูผู้สอน เป็น Coach ผูใ้ ห้
เรียนรู้หรือผู้อานวยการเรียนรู้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการเรียนรู้
ข้อ 1 นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
-

5

5

5

5

กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

๑๑๒
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

- ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
n/a

n/a

80

90

กลยุทธ์

100 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

๑๑๓
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้

- ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
N/A

N/A

50%

กลยุทธ์

50% 100% 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่
21 (3R 8C)

๑๑๔
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
ศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
พัฒนาของประเทศ

4

2

3

4

4

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และทักษะนาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม

n/a

n/a

4

5

5

1

5

5

5

5

n/a

n/a

4

4

5

- ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา

กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่
21 (3R 8C)

๑๑๕
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทามีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

- ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทา ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (3R
8C)

๑๑๖
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

- ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ

๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

๑๑๗
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้

- ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
N/A

N/A

70%

80%

กลยุทธ์

100% 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (3R
8C)

๑๑๘
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
n/a
n/a
80
90
100 ๔. การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการการศึกษา

๑๑๙
นโยบายที่ ๔
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ข้อมูลปีฐาน
ข้อมูลเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
1.ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียน
5
5
5
5 ๔. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
บริการการศึกษา
มาตรฐานเสมอกัน
2.สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้
มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม
บริบทด้านประเภท ขนาด พื้นที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑๒๐
นโยบายที่ ๔

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน
ทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ

- สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
-สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน

ข้อมูลปีฐาน
2561 2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

90

95

100

กลยุทธ์
๔. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
การศึกษา

๑๒๑
นโยบายที่ ๔
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.สถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนว

ข้อมูลปีฐาน
2561 2562
80

90

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
90

95

100

กลยุทธ์
๔. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การบริการการศึกษา

๑๒๒
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
N/A

N/A

70%

80%

กลยุทธ์

100% ๔. การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการการศึกษา

๑๒๓

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการ
ส่ ง เสริ ม ด้ า นความรู้ การสร้ า ง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒ . ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ น า
เทคโนโลยีมาจัดทาระบบ
สารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
ความรู้ เรื่ อ ง ฉลากสี เ ขี ย วเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่า

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะ

กลยุทธ์
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100% 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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๑๒๔
นโยบายที่ ๕

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบสานักงาน
สีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน
๖. สถานศึกษาในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาก ๒๒๕ เขต
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน
๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบใน

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มี
การขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่
บ้าน และข้อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการ
จัดทางานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
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๑๒๕
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ ๕
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการ
สิ่งแวดล้อมได้
ผลิต
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๒๕ เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

๑๒๖
นโยบายที่ ๕
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand ๔.๐
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
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๑๒๗

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand ๔.๐
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5

กลยุทธ์
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

๑๒๘
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

- สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์

100 6.พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
และมีความทันสมัย

๑๒๙
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลปีฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป
๒. หน่วยงานส่วนกลาง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา

- สถานศึกษาได้รับการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ตาบล
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง
นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
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3%

-

6.พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมี
100% 100% 100% ความทันสมัย

๑๓๐
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลปีฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

(Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
- สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. หน่วยงานทุกระดับมี
- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
กระบวนการ และการวิธี
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
งบประมาณด้านการศึกษา
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรร Transparency Assessment : ITA)
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงาน
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนา
ในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
(Digital Technology) มาใช้ใน ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร - สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอนอย่าง รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ

ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์

๑๓๑
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนทุกด้านในการ
ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ที่มีความพร้อมสามารถควบรวม
ยุบเลิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ และมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติ

1. ลดความเหลื่อมล้า และความสูญ
เปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการ
ที่เหมาะสมและความร่วมมือของ
โรงเรียนและชุมชน
2. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง
มีความพร้อมในการดาเนินงาน
จัดการศึกษาให้คุณภาพมาตรฐาน
3. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์
6.พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานและมี
ความทันสมัย

๑๓๒
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
- สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงาน
ในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
- สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
N/A
N/A 100% 100% 100% 6.พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
และมีความทันสมัย

๑๓๓
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

๑๓๔

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

1.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิต - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม - โครงการจิตอาสา 904 เราทา
รู้เท่าทันสังคม
ทีแ่ สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ ความดีด้วยหัวใจ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565
50,000 50,000 50,000

ผู้รับผิดชอบ
นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ

๑๓๕

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิต - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
รู้เท่าทันสังคม
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

1.ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 40,000 40,000 40,000
พัฒนาเป็นต้นแบบลูกเสือ
ในสถานศึกษา
2.ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 80,000 80,000 80,000
ยุวกาชาด เนตรนารี
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติและ
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
3.การประกวดสภานักเรียน 60,000 60,000 60,000
ต้นแบบ สู่การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบ
นางสิริพร
ไชยรินทร์

๑๓๖

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิต - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
รู้เท่าทันสังคม
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
- จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
1.การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักการทรงงานของใน
หลวงรัชกาลที่ 9
2. เสริมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบและศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

40,000

35,000

35,000

นางชนม์นิภา
ชูแสงศรี

40,000

35,000

35,000

นางชนม์นิภา
ชูแสงศรี

๑๓๗

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

- จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ 1.พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
ศตวรรษที่ ๒๑

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 -นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ

๑๓๘

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

- จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑

-โครงการวิจัยพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ ให้สู่การพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ด้วยการ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์
ในชั้นเรียน
-การส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสอดคล้องแนวทางการ
ประเมิน PISA ในสถานการณ์โลก
ชีวิตจริง
-การใช้ระบบ PISA Like ในการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็น 3 ด้าน

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ -การสนับสนุนการทดสอบการ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน แข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระดับนานาชาติ
นานาชาติ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

20,000 20,000 20,000

นางวิริน
วันสมสกุล

50,000 50,000 50,000

นางวิริน
วันสมสกุล
นายสราวุธ
ชัยยอง
น.ส.มณฑาทิพย์
ขันแก้ว

20,000 20,000 20,000

นายสราวุธ
ชัยยอง
นางสาวนภัชยา
คาทิพย์

๑๓๙

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

- จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

โครงการ
1. วิจัยการวัดแววนักเรียนชั้น
มัธยมตอนต้น เพื่อการมีงานทา
สพป เชียงใหม่ เขต 1
2.ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนสู่เวทีระดับชาติ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565
30,000

30,000

ผู้รับผิดชอบ

30,000 นางสาวรัตติยา
คาอ้าย

600,000 600,000 600,000

นางอรัญญา
วงศ์ดาว
นางสาวรัตติยา
คาอ้าย

๑๔๐

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA

นวัตกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาไทยของผู้เรียนผ่าน
การปฏิบัติจริง (Active
Learning) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565
100,000 100,000 150,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.มณฑาทิพย์
ขันแก้ว

๑๔๑

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

- จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผ่านการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 2565
20,000 20,000 20,000 นายสราวุธ ชัยยอง

๑๔๒

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ

โครงการ การพัฒนาโรงเรียน
สุขภาวะ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

20,000 20,000 20,000 นางสาวจรัสโฉม
ชมภูมิ่ง

๑๔๓

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะ นาไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม

โครงการ
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานศึกษา
(250,000 บาท)
- กิจกรรม DLTV
(150,000 บาท)
- กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา
(100,000 บาท)

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565
500,000 500,000 500,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชิดชนก
ชูเจริญกาญจน์
นางนิภา
แก้วประทีป
นางสาวประพิณศิริ

อินทธิรา

๑๔๔

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ - ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มี
โครงการบ้าน
70,000 70,000 70,000
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
นักวิทยาศาสตร์
21 (3R 8C)
- ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยประเมินโครงงาน
น้อย ประเทศไทย
ตามแนวทางของโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย เพื่อรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
- ร้อยละของผู้เรียนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) Unplugged Science วิทยาการ
คานวณ (Computing Science) โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
“วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย น้าและ
อากาศในรูปแบบการเรียนรู้และการสารวจ โดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะ”มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนระดับปฐมวัย มากกว่าร้อยละ ๕๐ จาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางนิภา
แก้วประทีป

๑๔๕

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

๑๔๖

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญ -พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 50,000 50,000 50,000
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
ในศตวรรษที่ 21 ของ สพป.
เชียงใหม่ เขต 1
50,000 50,000 50,000
-วิจัยผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ผู้รับผิดชอบ

นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ
นายศิริพงษ์
นวลแก้ว

๑๔๗

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

นิเทศแบบบูรณาการ 700,000 500,000 500,000
-กิจกรรม
-กิจกรรมสัญจร
-กิจกรรมการขับเคลื่อน
นิเทศภายใน

ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง
นางชนม์นิภา
ชูแสงศรี

๑๔๘

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
- ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

-วิจัย การติดตามการจัดการเรียน 40,000 40,000 40,000
นางวิริน
การสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
วันสมสกุล
เพื่อตรวจสอบสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 150,000 150,000 150,000 -นายสราวุธ
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ชัยยอง
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (กิจกรรม
การพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง
400,000 400,000 400,000
-นางวิริน
และการคิดคานวณ)
วันสมสกุล
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
-นายสราวุธ
ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชัยยอง
-นางสาวมณฑาทิพย์
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Preขันแก้ว
ONET)
-นางสุขชัญญา
(กิจกรรมการพัฒนาสาระการ
เรืองมณี
เรียนรู้หลัก ภาษาไทย
30,000 30,000 30,000
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ)
-โครงการวิจัยศึกษาความเป็น
โค้ชและฟา(Coach&Facilitator)

๑๔๙

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความ

โครงการ
ของครูคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ผ่านการสะท้อน
การสอน (Reflective
Teaching)

ประมาณการงบประมาณปีที่
ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ
-นางวิริน วันสมสกุล
-นายสราวุธ ชัยยอง
และคณะ

๑๕๐

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C)

- ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้

โครงการ

ประมาณการงบประมาณปีที่
ดาเนินการ
2563
2564
2565

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
230,000 230,000 230,000
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
กิจกรรมที่1 การพัฒนาครูผู้สอน 80,000 80,000 80,000
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทั่วไป
และห้องเรียนโครงการMEPเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
กิจกรรมที่2 การพัฒนาครู
80,000 80,000 80,000
ระดับชั้นป.6 และ ม.3เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่3 การนิเทศ ติดตาม
40,000 40,000 40,000
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทั่วไป
และห้องเรียนโครงการMEP
กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียน
30,000 30,000 30,000
การจัดการเรียนรู้สู่โอเน็ต

ผู้รับผิดชอบ

นางสุขชัญญา
เรืองมณี
และคณะ
นางสุขชัญญา
เรืองมณี
และคณะ
นางสุขชัญญา
เรืองมณี
และคณะ
นางสุขชัญญา
เรืองมณี
และคณะ
นางสุขชัญญา
เรืองมณี
และคณะ

๑๕๑
โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ประมาณการงบประมาณปีที่
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดความ
โครงการ
2563
2564
2565
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ข้อ 1 นักเรียนมีความเป็น
โครงการพัฒนากระบวนการ 100,000 100,000 100,000
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เลิศด้านวิชาการ มีทักษะการ เรียนรู้แบบ Active Learning
(3R 8C)
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
ท้องถิ่น
ข้อ 7 ครูมีการเปลี่ยน
บทบาทจากครูผู้สอน เป็น
Coach ผู้ให้คาแนะนา
ผู้อานวยการเรียนรู้
ปรับตัวชีว้ ัด

ผู้รับผิดชอบ
นายอุทัย
ปัญญาโกญ

๑๕๒
โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
4. การสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน
เข้าถึงการบริการการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

- สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานศึกษา
(250,000 บาท)
- กิจกรรม DLTV
(150,000 บาท)
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
(100,000 บาท)

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565
500,000 500,000 500,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ชิดชนก
ชูเจริญกาญจน์

๑๕๓

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
4. การสร้างโอกาสให้กับ
ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความ

โครงการ

ข้อ 1 ผู้เรียนทุกคนเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน
ข้อ 2 สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท
ประเภท ขนาด

โครงการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ.รอบ 4

ประมาณการงบประมาณปีที่
ดาเนินการ
2563
2564
2565
100,000 100,000 100,000

ผู้รับผิดชอบ
นายอุทัย
ปัญญาโกญ

๑๕๔

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
4. การสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน
เข้าถึงการบริการการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน

โครงการ

ประมาณการงบประมาณปีที่
ดาเนินการ
2563 2564 2565
5,000 5,000 5,000

ผู้รับผิดชอบ

1. กองทุนปันน้าใจให้น้อง สพป.
นางสาวรัตติยา
เชียงใหม่ เขต 1
คาอ้าย
2. ติดตามการดาเนินงานโครงการ 10,000 10,000 10,000 นางสาวรัตติยา
พระราชดาริ
คาอ้าย
3. โครงการพัฒนาการรับนักเรียน 20,000 20,000 20,000 นางนิภาภรณ์
และการจัดทาสามะโนประชากร
สุริยวงศ์
วัยเรียน
4. โครงการสัมมนาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สพป.
เชียงใหม่ เขต 1

65,000 65,000 65,000

นางอรัญญา
วงศ์ดาว
นางนิภาภรณ์
สุริยวงศ์

๑๕๕

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
4. การสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน
เข้าถึงการบริการการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
- ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาการคานวณ
(Coding) เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านการคิดของ
ผู้เรียน

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564
2565
100,000 100,000 100,000

ผู้รับผิดชอบ
นายสราวุธ
ชัยยอง

๑๕๖

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบาย
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่
ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการนาขยะ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 300,000 200,000 200,000

ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง

๑๕๗

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ ในการดาเนินกิจกรรมประจาวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR
CODE และ Paper less
๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการ
จัดทางานวิจัยด้านการสร้างสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

๑๕๘

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอน
ที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนา
ขยะ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564
2565

โครงการวิจัยเพื่อศึกษา 20,000 20,000
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
โครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
STEEM = Scince
Teachnology
Engineering
Environment
Mathematic

20,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวิริน
วันสมสกุล

๑๕๙

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่ม
- สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุก
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ ระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
บริหารจัดการศึกษา
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ 500,000 500,000 500,000
ธรรมาภิบาล“ป้องกันการ
ทุจริต”
(กิจกรรมเขตสุจริต)
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
ประพิณศิริ
อินทธิรา

๑๖๐

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่ม
- สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจ โครงการเสริมสร้าง
100,000 120,000 150,000 ผอ.กลุ่มกฎหมาย
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ ความรู้ กฎหมายและ
และคดี
บริหารจัดการศึกษา
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
วินัย เชิงบวกสู่
จนท.กลุ่มกฎหมาย
๒. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และ การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับ สถานศึกษาเพื่อ
และคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
แก้ปัญหาการกระทา
หน่วยงาน
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ ผิดวินัย จรรยาบรรณ
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการทุจริตและ
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ประพฤติมิชอบ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
สถานศึกษา
ตาบล
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
ดิจิทัล (Digital Technology) และ การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นา
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ประโยชน์สูงสุด
และตัดสินใจ ทั้งระบบ
- สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๑๖๑

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
- สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด
- สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ รียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สผู่ ู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big
Data Technology)
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา
-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

๑๖๒

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
หน่วยงาน
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และ
สถานศึกษา
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

- สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ตาบล
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ ทั้งระบบ

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ
และพัฒนามาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565
102,000 102,000 102,000

ผู้รับผิดชอบ
นางกนกเรขา
บุณยรัตน์
นางคลอใจ
อินทร์วงศ์
นางจารุวรรณ
เหล็กชาย

๑๖๓

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
- สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
- สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานใน
สังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
- สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

๑๖๔

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา
-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

๑๖๕

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
ขนาดเล็กมีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ลดความเหลื่อมล้า และความสูญ
เปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการ
ที่เหมาะสมและความร่วมมือของ
โรงเรียนและชุมชน
2. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง
มีความพร้อมในการดาเนินงาน
จัดการศึกษาให้คุณภาพมาตรฐาน
3. สนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000

นางสาธิกา
กิตติธนดิตถ์

๑๖๖

โครงการ/กิจกรรม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
หน่วยงาน
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และ
สถานศึกษา
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

- สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานใน
สังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
- สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
- สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา
-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประมาณการงบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
โครงการ
2563 2564 2565
โครงการพัฒนาระบบการ 30,000 30,000 30,000
บันทึกข้อมูลผลการเรียน
ผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา
(School MIS)

ผู้รับผิดชอบ
นายสราวุธ
ชัยยอง

