
 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
.............................................. 

 ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื ่อวันที ่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น 
 กระทรวงศึกษาธ ิการมุ ่งมั ่นดำเน ินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
และแผนย่อยที ่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต รวมทั ้งแผนการปฏิร ูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื ่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน  
ทุกช่วงวัยจะได้ร ับการพัฒนาในทุกมิต ิ ทั ้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย  
และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ังและยั่งยืน  ซึ่งในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจ
ให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนด
หลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไว้ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน  
นำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สน ับสน ุนให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิง านท ุกคนดำเน ินการตามภารก ิจด ้วยความร ับผ ิดชอบ ต ่อตนเอง  
องค ์กร ประชาชนและประเทศชาต ิ  โดยให ้ความสำค ัญกับการประสานความร ่วมม ือจากทุกภาคส่วน  
ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ดำเน ินการตามนโยบายของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ท ี ่ ได ้ประกาศและแถลงนโยบายไว ้แล้ว  
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
“วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  ใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา  
ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนา  
การจัดการศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ (วิถีชีวิต วิชาการ วิชาชีพ) สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี”
ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม “NKP Educational 4.0 

Model” และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย
และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

         นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  
 1. วิถีชีวิต : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี วิถีชีวิตแนวใหม่ แห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

     จุดเน้น 
1.1 ด้านความปลอดภัย 

           1) พัฒนามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาท่ีดำเนินการได้ดีเย่ียม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
  2) พัฒนาการเรียนรู้ที ่ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการ  
อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  3) เสริมสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี        
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  4) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที ่ เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที ่ดีและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล ้อม 
  5) สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (VUCA World) 
และวิถีชีวิตอนาคต (BANI World)    
 

     1.2 ด้านโอกาสและความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           1) จัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
และได้ร ับการพัฒนาให้ม ีสมรรถนะ สำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
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  2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  3) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก  
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพระยะส้ัน เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
  4) พัฒนาระบบข้อมูลข ่าวสาร สารสนเทศของนักเร ียนในระด ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปกติ นักเรียนพิการและนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษท่ีหลากหลาย รวมถึงนักเรียนออกกลางคัน  
 
 2. วิชาการ : ส่งเสริม สนับสนุน งานวิชาการ ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีคุณภาพ (Quality) และร่วมสมัย (Contemporary) 
 

     จุดเน้น 
     2.1 ด้านผู้เรียน 
           1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา  ให้มีความพร้อมในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการและบริบท 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ  
เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน นำไปสู่การมีสมรรถนะและทักษะอาชีพ  
เพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3) จัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
  4) พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้ 
  5) พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู ้เร ียนในระดับมัธยมศึกษา  
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
  6) พัฒนาร ูปแบบการจัดการเร ียนการสอนประวัต ิศาสตร ์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรม  
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู ้เร ียน ควบคู ่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
  7) จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที ่รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการสอนคุณภาพสูง  
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
  8)  ส ่ ง เสร ิมการให ้ความร ู ้ และท ักษะด ้านการเง ินและการออม ( Financial Literacy)  
และการเป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurships) ให้กับผู ้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

  9) ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ (Assessments 
for Learning)   
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     2.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
           1) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
และระดับอาชีวศึกษา 
  3) พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั ้งให้เป็นผู ้วางแผนเส้นทางการเรียนรู ้ การประกอบอาชีพ  
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
  4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอนาคต 
  5) เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ 
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  
 
 3. วิชาชีพ : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื ่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะอาชีพ ให้แก่ผู ้เรียน 
ต่อยอดนโยบาย “อาชีวนวัตวิถี” โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 
     จุดเน้น 
     3.1 ด้านผู้เรียน 
           1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ต่อยอดนโยบาย “อาชีวนวัตวิถี” 
โดยมีรูปแบบในการดำเนินงาน  5 โมดูล (Module)  ดังนี้ 
      1.1) การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ (เน้นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
               1.2) การจัดหลักสูตรทวิศึกษา  สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  
                         1.3) การจัดหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
                1.4) การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ  
                         1.5) การจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั ้น และหลักสูตรรายว ิชาเพิ ่มเติมที ่ส ่งเสร ิมอาชีพ  
และการมีงานทำ 
  2) จัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ในอาชีพของตนเองในอนาคต  
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในห้องเรียน สถานประกอบการ 
           3) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะและทักษะอาชีพ ด้วยการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessments)   
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     3.2  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                     1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะอาชีพ 
            2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้าง
สมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน นำไปสู่การมีสมรรถนะและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้สามารถบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนท่ีร่วมสมัยและมีคุณภาพ 
 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้างต้น ไปเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ดำเนินการ 
จัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา  
สู ่การปฏ ิบ ัต ิ ในระด ับเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา ทำหน ้าท ี ่  น ิ เทศ ต ิดตามและประเม ินผลการดำเน ินงาน  
ตามนโยบายในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาและให ้สถานศึกษาจ ัดทำรายงานเสนอต ่อผู ้บร ิหารการศ ึกษา  
และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ทราบตามลำดับ  
 3. ในกรณีเกิดปัญหาเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้สถานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการ
แก้ไขในระดับสถานศึกษาก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายและสหวิทยาเขต ในการแก้ไขข้อขัดข้องก่อน พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ  
 4. สำหรับภารกิจของสถานศึกษา ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
ท่ีปฏิบัติงานในเชิงหน้าท่ี (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดำเนินการ
อยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้างต้น  ให้ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้อง นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบให้การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ  มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
     ( นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ) 
                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
 


