
ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้น านโยบายการจัดการศึกษาตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2562 – 2565) ของจังหวัดสงขลา ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 – 2564            
มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา เชื่อมโยงสู่
การปฏิบัติในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตามเปูาหมาย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  วิสัยทัศน์  
   ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 1. ด้านความม่ันคง 
  1.1 เสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รับชั่น         
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการละความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.7  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
 
 

  



  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาคแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ   
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
  3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  3.4  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.5  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1  สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.6  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
  6.6  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 



  6.7  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.8  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2.  เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
      3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และ
ความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัด เพ่ือการบรรลุเปูาหมาย               
มีดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
๒) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  

(Equity)  
๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(Quality)  
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ

เปูาหมาย (Efficiency)  
๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท                         
 ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต ้๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เปูาหมายตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
1.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเปูาหมายดังนี้ 

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ               
เฉพาะด้าน   

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                  

มีเปูาหมาย ดังนี้ 
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑   
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
๓.๔ แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
๓.๗ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา                      

มีเปูาหมายดังนี้ 
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                    
๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย                 
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ               

วางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีเปูาหมาย ดังนี้  
๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  



๕.๒ หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี ้
๖.๑ โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พ้ืนที ่ 
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะตกต่างกันของ

ผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชาการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบาล  

เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ  
ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง  
ระดับประถมศึกษา 

มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้  
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2.  เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
3.  เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 



4. เรียนรู้วิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และการเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Codding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
 

ระดับมัธยมศึกษา  
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษาด้วยจุดเด่น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การ
พัฒนา ประเทศไปสู่เปูาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vission) 
   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑   
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  



๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐  

 เป้าหมาย  
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี              
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคตเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  



นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม  

มาตรการ  
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี    
๒.   พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ

รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ    
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ    

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตัวช้ีวัด  
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น                 

ในศตวรรษท่ี ๒๑   
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
มาตรการ  

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ   
 
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 

ตัวช้ีวัด  
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)   
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖            

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้  



๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข           
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  

มาตรการ  
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา          
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย      
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา              
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา                
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ         

๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา        

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ        
๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา      
 

นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัด  
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

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

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพฒันาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม                

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 



มาตรการ  
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่       
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตาม

บริบทของพ้ืนที่     
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ

เพียงพอ     
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน   
 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน   

มาตรการ 
๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  



๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค  

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค  

๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  ๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี  
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่ายเยาวชน 
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ  
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ              
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  



 
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

ตัวช้ีวัด  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก                
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ  
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา     
๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ       
 ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา    
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสงขลา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย 



เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพในภูมิภาค
อาเซียน 
  3. ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมีส่วนร่วม 
และบูรณาการการท างานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
  6. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
  7. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 
  8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประเทศ 
 2. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีความมั่นคงและปลอดภัย  
 3. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิยม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกิจกรรมส่งเสริม การด าเนินงาน ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ ตลาด 
แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 



 กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับรูปแบบการเรียนรู้ และการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและการมี
งานท าให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความต้องการของตลาดงานและ
อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
 2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง STEM ศึกษา 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  
 6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 
          กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สาม 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพ่ิมขึ้นตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียน                
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
 7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 



 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้คุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษาส าหรับคน                    
ทุกช่วงวัย 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันลดลง 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนออกกลางคัน และผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการออก
กลางคันเป็นรายบุคคล 
 4. ร้อยละของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กร/มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน 
 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือมาใช้ในการจัดการเรียน                 
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. ชุมชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตส านึกปูองกัน 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และรักชุมชน 
 2. จ านวนหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. จ านวนองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนา งานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมี                
ส่วนร่วม และบูรณาการการท างานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 3. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ใน                 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษ โดยใช้เทคโนโลยี                
เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
 5. มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   2. จ านวนหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
            3. จ านวนหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี  
 4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราโชบาย 
 2. นักเรียนและเยาวชนจังหวัดสงขลามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะพ้ืนฐานใน การด ารงตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม 
 3. จังหวัดสงขลามีความสงบสุข 

กลยุทธ์ 
1. การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของเยาวชนต่อบ้านเมือง 
2. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  

  3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทุกสาขาและ                 
ทุกระดับ 

  4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีและเป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญา 
  2. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้ และ/หรือมีแผนการเรียนรู้
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
  3. นักเรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ใช้ได้กับการ
ประกอบอาชีพได้ทุกสาขาและทุกระดับ 

4. นักเรียนตระหนักรู้ในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี 
 
 
 

 



ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและ                 

มีคุณภาพสู่สากล 
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา                   

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีคุณลักษณะ                   

ในศตวรรษท่ี ๒๑ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐาน                 

วิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ

บูรณการการจัดการศึกษา 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาูหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสู่สากลและทันต่อ                
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

๓. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม  ตามวัย  มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  5. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 



  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)                
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 
ค่านิยม (Value) 

    SKA2  
S   =  Service Mind     บริการด้วยใจ 
K   =  Knowledge  ใฝุหาความรู้ 
A   =  Advance  สู่ความเป็นเลิศ 
2   =  Double  เกิดผลทวีคูณ 

  



ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
 

ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม           
ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ    
 

๑.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.๒ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

1.๓ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น  

1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรม-          
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ               
                         ในการแข่งขัน  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพน าไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

  2.1. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒.2 ร้อยละ 3 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน               
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

2.๓ ร้อยละ 2 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

การศึกษา        
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ

ของผู้เรียน  
    ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย    
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา             
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.๑ ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร            
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)   

3.๒ ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

3.๓ ร้อยละ 30 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐  
ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   

3.๔ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะการเรียนรู้           
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด  และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทาง การเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

3.๕ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข              
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม 

 3.๖ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

3.๗ ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 
 



 
ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่  

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด
ทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุก
ประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ    

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

 

4.๑ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา              
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

4.๒ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง             
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู้พิการ  

4.๓ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔.4 ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์  
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

4.๕ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  

4.๖ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.๗ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  

4.๘ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                        พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

5.๑ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น 
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

5.๒ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ                  
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอน           
ที่โรงเรียนและชุมชน  

 



ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

5.๓ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ เรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  

5.๔ ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

5.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โลก 

5.๗ ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้           
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ           
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

5.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
                        Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา   

 ๒. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด      
 

6.๑ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   

6.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว ให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

6.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐               
ของสถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ                
ทั้งระบบ  

6.๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ               
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

6.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐              
ของสถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

๖.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน           
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

6.๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

6.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐              
ของสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

6.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร้อยละ ๑๐๐                
ของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ
วางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 15 แสดงงบบริหารจัดการส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกรายจ่าย  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 2,000,000 5,000,000 
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุ่ม -   
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามประเด็นกลยุทธ์  -   
3 งบบริหารจัดการ 3,000,000 -  
 3.1 วัสดุส านักงาน 400,000  128,481.92 891,393.34 
 3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 220,000  112,052.00 383,071.00 
 3.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง        40,000  6,168.55 25,092.05 
 3.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000  - - 
 3.5 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ       60,000  
 
- 

 
63,550.00 

 3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000  26,319.40 131,268.90 
 3.7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 110,000  32,623.79 101,629.00 
 3.8 ค่าจ้างท าความสะอาด(กลุ่มนิเทศฯ)        12,000  - 12,000 
 3.9 ค่าจ้างพนักงานบริการ จ านวน 3 ราย       324,000  81,000  
 3.10 ค่าจ้างพนักงานธุรการกลุ่มการเงิน 144,000  36,000  
 3.11 ค่าจ้างธรุการกลุ่มอ านวยการ 156,000 39,000  
 3.12 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 156,000 39,000  
 3.13 ค่าจ้างธุรการกลุ่มบุคคล 100,000 - - 
 3.13 ค่าสาธารณูปโภคจ าแนกเป็น :    
       - ค่าไฟฟูา 599,024.81 65,076.11 664,100.92 
       - ค่าน้ าประปา  43,656.44 2,806.67 46,463.11 
       - ค่าโทรศัพท์ 35,204.35 11,305 46,509.61 
       - ค่าไปรษณีย์โทรเลข 55,659.00 6,701.00 62,360.00 

 3.14 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   3,600 1,800.00  
 3.15 ค่าบ าบัดน้ าเสีย   5,000 2,700.00  
 3.16 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 33,800 33,800  
 3.14 กันไว้เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน 120,000   

 
 
 
 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

ตารางที่ 16 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุ่ม จ าแนกตาม  
                ประเด็นกลยุทธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ           
                พ.ศ.2563  
 

ประเด็นประเด็นกลยุทธ ์
งบภารกิจกลุม่ งบพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งหมด 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงกา
ร 

งบประมาณ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง    

1 5400 3 105,600 4 111,000 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1 53,400 1 432,765 2 486,165 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรยีน 

3 199,000 6 580,000 9 779,000 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3 100,000 3 128,795 6 228,795 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ จดัการศึกษาเพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

0 0 1 9,190 1 9,190 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
และจดัการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital 
Technology)  และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมเพื่อ
พัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

3 87,350 4 298,500 7 385,850 

รวม 6 ประเด็นกลยุทธ์ 11 445,150 18 1,554,850 29 2,000,000 
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ตารางที่ 17  แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์/โครงการ  

 

ที ่ ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ                  

“ศาสตร์พระราชา” 
28,100 นางดลพรรณ กลุ่มนิเทศฯ  

2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 50,000 นางดลพรรณ กลุ่มนิเทศฯ  
3 การเสริมสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียน 

สงขลา เขต 2 
5,400 น.ส.วินิจ กลุ่มส่งเสริมฯ  

4 สร้างภูมิคุ้มกันภัยนักเรียนฯ 27,500 นางศรีวิภา กลุ่มส่งเสริมฯ  
 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 111,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 
53,400 นางชนิกา กลุ่มนิเทศฯ  

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ)                                 

432,765 นางธนัญญญาณ์ กลุ่มส่งเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 486,165    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
1 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

จากผลการสอบ O -NET และ NT" 
100,000 นายนิพล กลุ่มนิเทศฯ  

2 การพัฒนาเสริมสมรรถนะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

120,000 นางกชนิกา กลุ่มพัฒนาฯ  

3 "พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล
และห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้" 

60,000 นายพิรม กลุ่มนิเทศฯ  

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

130,000 น.ส.ศิริเพ็ญ กลุ่มนิเทศฯ  

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 100,000 นางชนิกา กลุ่มนิเทศฯ  
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด              

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็น
กระบวนการ โดยครูผู้ประสานงาน              
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา (PEER Center) 

70,000 นางนภวรรณ กลุ่มนิเทศฯ  
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ตารางที่ 17 (ต่อ) แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
                      ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์/โครงการ  

ที ่ ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
7 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน

บุคคลเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของการจัด
การศึกษา  

105,000 นางเพียรเพ็ญ กลุ่มบุคคลฯ  

8 โครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 73,000 นางดารณี กลุ่มอ านวยการ  
9 แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ  ประจ าปี 2563 
21,000 น.ส.วินิจ กลุ่มส่งเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 779,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (แผนการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก) 

18,795 น.ส.อัญชิษฐา กลุ่มแผนฯ  

2 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

60,000 นางพัชรินทร์ กลุ่ม ICT  

3 พัฒนาการศึกษาทางด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

50,000 นางพัชรินทร์ กลุ่ม ICT  

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาการศึกษา 

100,000 นายธรรมชาติ กลุ่มนิเทศฯ  

5 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณงบ
ประจ าป ี2553 

- นางรัตนา กลุ่มแผนฯ  

6 จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน ปี 2563 - น.ส.วินิจ กลุ่มส่งเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 228,795    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                        และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9,190 นางสุมาลี กลุ่มส่งเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 9,190    
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ตารางที่ 17 (ต่อ) แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

                      ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์/โครงการ  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
                           และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
1 "ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

42,350 น.ส.อัญชิษฐา กลุ่มแผนฯ  

2 "พัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
และBig Data ของเขตพ้ืนที่ 

120,000 นางกาลัญญู กลุ่ม ICT  

3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบ
บริหารการเงินและพัสดุยุค 4.0 

45,000 น.ส.วรนัน กลุ่มการเงิน  

4 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

33,500 นางพิมพ์พันธ์ กลุ่มนิเทศฯ  

5 "จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 นางสมบูรณ์ กลุ่มแผนฯ  

6 การจัดท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผล ตามนโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

20,000 นางสมบูรณ์ กลุ่มแผนฯ  

7 สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

100,000 น.ส.ศิริแพ็ญ กลุ่มนิเทศฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 385,850    

 รวม 29  โครงการ 2,000,000    
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