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ส่วนที่ 1
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่องกำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2546 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
ปรับปรุงแก้ไขกำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ลงวันที่ 9
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขกำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ลงวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ.2551 มำตรำ 5 และมำตรำ 37
แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง ชำติ
(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2553 มำตรำ 8 และมำตรำ 33 วรรคสอง แห่ง พระรำชบัญ ญัติระเบียบบริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ.2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก ำหนดให้มีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีภำรกิจในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึก ษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้อมูลพื้นฐำน
สถำนที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
กำรติดต่อ
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5561-6180-2, 0 – 5561 – 2138, โทรสำร 0 – 5561 - 3460
E-Mail : webmaster@sukhothai1.go.th เว็บไซต์ www.sukhothai1.go.th
พื้นที่และอำณำเขต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีพื้นที่รบั ผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลำศ อำเภอคีรีมำศ และอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
มีหมูบ่ ้ำน 378 หมู่บ้ำน มีตำบล 38 ตำบล มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 33 แห่ง มีเทศบำลตำบล 8 แห่งและ
เทศบำลเมือง 1 แห่ง มีอำณำเขตดังนี้
พื้นที่ทั้งหมด 2,623.86 ตำรำงกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

แผนที่แสดงเขตบริกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1

อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เป็นหน่วยงำนทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำรกิจสำคัญ คือ เป็นหน่วยกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสำน
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กร และบุคคลต่ำง ๆ ที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เป็นไป
ตำมนโยบำย และได้มำตรฐำนกำรศึกษำ จึงเป็นเสมือนหน่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำ และ
หน่วยจัดกำรศึกษำอื่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว มีควำมเป็นอิสระ สำมำรถให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเป็นธรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ให้มีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ใน มำตรำ 36 และให้มีอำนำจหน้ำทีเ่ กี่ยวกับกำรศึกษำ
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้ หรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร และจัดให้มรี ะบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ
3. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยมีผู้อำนวยกำรเป็นผูบ้ ังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำนส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัตงิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั
มอบหมำย
โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มนโยบำยและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1

คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มกฎหมำย
และคดี

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอเมือง

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอกงไกรลำศ

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอคีรีมำศ

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

เครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม

เครือข่ายโรงเรียนบ้านสวน
ศรีธานี

เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม
สามัคคี

เครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า

เครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าต่าน

เครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี

เครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม

เครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์
เครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง

เครือข่ายโรงเรียน
รามค้าแหง

เครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย

สถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

อำนำจหน้ำที่สว่ นรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ผูอ้ ำนวยกำรและรองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

-งำนสำรบรรณ
-งำนช่วยอำนวยกำร
-งำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และ
ยำนพำหนะ
-งำนกำรควบคุมภำยใน และพัฒนำ
องค์กร
-งำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร
ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
-งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก สพป.
-งำนกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำร
และอนุกรรมกำร
- งำนประสำน ส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
-หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
ภำยใน สพป..ที่มิใช้งำนส่วนรำชกำร
โดยเฉพำะ
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย

-งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ
-งำนจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และ
รำยงำนผล
-งำนกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย

-งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนด
ตำแหน่ง
-งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ
-งำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุ
และแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-งำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัตงิ ำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำร
มอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบตั ิของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
-งำนข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ
-งำนข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจำ
-งำนกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำร
ออกบัตรประจำตัว และกำรขอ
อนุญำตต่ำง ๆ
-งำนดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์
-งำนบริหำรกำรเงิน
-งำนบริหำรงำนบัญชี
-งำนบริหำรงำนพัสดุ
-งำนบริหำรสินทรัพย์
- ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำน
บัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำร
สินทรัพย์
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับ
มอบหมำย

หน่วยตรวจสอบภำยใน
-งำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และ
ตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
-งำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
-งำนกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
-งำนส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำน
เกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
-งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนใน
รูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
-งำนข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
-งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำน
กำรศึกษำ
-ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูพ้ ิกำร
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
-งำน ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ
อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุว
กำชำด เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัย
นักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
-งำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
-งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำร
เสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-งำนดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
-งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำร
ศำสนำและกำรวัฒนธรรม
-งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
-งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มี
บทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
-งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
-งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
-งำนปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
-งำน ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับ
มอบหมำย

กลุ่มกฎหมำยและคดี

-งำนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำกำรมีวนิ ัยและรักษำวินัย -งำนดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน -งำน
ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินยั และกำรตรวจพิจำรณำวินยั -งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ -งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ -งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ -งำนดำเนินกำรเกีย่ วกับงำนคดีปกครองคดีแพ่ง คดีอำญำและคดีอนื่ ๆ ของรัฐ -งำน
ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ -งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัยจัด ทำข้อมูลและติดตำม
ประเมินผลเพือ่ พัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ -ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
-ฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ปฏิบัตงิ ำน
-งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ
-งำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-งำนกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัตกิ ำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ
-งำนเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย

กลุ่มนิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
-งำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำ
พิเศษ
-งำนพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
-งำน ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
-งำน พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำน
กำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
-งำน นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
-งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำง
กำรศึกษำ
-งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
-งำนสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
หน่วยงำนอื่นหรืองำนที่ได้รับ
มอบหมำย

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
1. นำงกัลยำ มำลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยสุภัค พวงขจร
กรรมกำรผูแ้ ทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
กรรมกำร
3. นำงสมใจ สุจรติ
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
กรรมกำร
4. นำงญำณินท์ จิตตุรงค์อำภรณ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิจัยและประเมินผล
กรรมกำร
5. นำยกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
กรรมกำร
6. นำยสุรพล อังศิรจิ ินดำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
กรรมกำร
7. นำยพรชัย ใบไม้
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำร
8. นำยวิลำศ ส่งให้
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมกำร
9. น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตำรำงที่ 1 ศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ
อำเภอ
1. เมืองสุโขทัย
2. กงไกรลำศ
3. คีรีมำศ
4. บ้ำนด่ำนลำนหอย

ที่ตั้งศูนย์
โรงเรียนอนุบำลสุโขทัย
โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฏร์อทุ ิศ)
โรงเรียนสำมพวง(สำมัคคีพิทยำ
โรงเรียนบ้ำนวังลึก

หัวหน้ำศูนย์
ประถมศึกษำอำเภอ
นำยปัญญำ นิใจ
นำยณรงค์ ภำคภูมิ
นำยภักดี จันทรปิติกลุ
นำยจอย น้อยผล

ตำรำงที่ 2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
เครือข่ำยโรงเรียน
อำเภอเมือง
1. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนลุ่มน้ำยม
2. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนบ้ำนสวนศรีธำนี
3. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนรำมคำแหง
อำเภอกงไกรลำศ
4. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสองฝั่งยม
สำมัคคี
5. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสิงหวัฒน์
6. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนอรุโณทัย
อำเภอคีรีมำศ
7. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนพระแม่ย่ำ
8. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเพชรคีรี

จำนวน
โรงเรียน
ในกลุ่ม

ประธำนเครือข่ำย

ที่ตั้งกลุ่ม

11
11
12

นำยพิเชษฐ์ หมอนทอง
นำยอนุวัฒน์ สุวรรณมำตย์

โรงเรียนวัดปำกพระ
โรงเรียนวัดคูหำสุวรรณ(วันครู 2504)

นำงอุไรวรรณ โพธิ์นำค

โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ “ศรีอินทรำทิตย์”

12

นำยประกิจ สีนวล

โรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อุทิศ)

13
14

นำยอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
นำยสุระพล เจ๊กอยู่

โรงเรียนวัดคุ้งยำง
โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

9
12

นำยชูชำติ ขำวป้อม
นำยสมพงษ์ ขันอินทร์

โรงเรียนบ้ำนขุนนำวัง
โรงเรียนบ้ำนหนองกระดิ่ง

จำนวน
โรงเรียน
ในกลุ่ม

เครือข่ำยโรงเรียน
9. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสำยรุ้ง
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
10. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเมืองหน้ำด่ำน
11. กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังเจ้ำรำม

ประธำนเครือข่ำย

ที่ตั้งกลุ่ม

11

นำยรัฐพล โพธิ์แก้ว

โรงเรียนวัดมุจลินทำรำม

13
11

นำยโสรส รอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำนลำนหอย
นำยทองทศ ศรีนรำ
โรงเรียนบ้ำนลำนกระบือ

ข้อมูลพืน้ ฐำนทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนสถำนศึกษำในสังกัดจำแนกรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)
สถำนศึกษำสังกัด สพป.สท.1
อำเภอ

ประถม

26 ร.ร.
1 สำขำ
กงไกรลำศ
30
คีรีมำศ
24
บ้ำนด่ำนลำนหอย
16
96 ร.ร.
รวม
1 สำขำ
เมืองสุโขทัย

ม.ต้น

6
9
8
8
31

รร.
ร.ร.ขนำดกลำง ร.ร.ขนำดใหญ่
ขนำดเล็ก

รวม

32 รร.
1 สำขำ
39
32
24
127 ร.ร.
1 สำขำ

21 ร.ร.
1 สำขำ
26
18
11
76 ร.ร.
1 สำขำ

ร.ร.
ขนำด
ใหญ่
พิเศษ

8

2

1

13
14
12

1

-

47

3

1

ตำรำงที่ 4 แสดงจำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
จำแนกตำมจำนวนนักเรียน แยกรำยศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)
ที่

ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ

1 เมืองสุโขทัย
2 กงไกรลำศ
3 คีรีมำศ
4 บ้ำนด่ำนลำนหอย
รวม

โรงเรียนขนำดเล็กจำแนกตำมจำนวนนักเรียน
นักเรียน
0-20 คน

นักเรียน
21-40 คน

นักเรียน
41-60 คน

นักเรียน
61-80 คน

นักเรียน
81-100 คน

นักเรียน
101-120 คน

5 ร.ร.
1 สำขำ
2
0
1
8 ร.ร.
1 สำขำ

1

4

4

5

2

3
0
0
4

6
1
2
13

7
7
2
20

4
7
1
17

4
3
5
14

รวม
21 ร.ร.
1 สำขำ
25
19
12
76 ร.ร.
1 สำขำ

ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลำศ
คีรีมำศ
บ้ำนด่ำนลำนหอย
รวม

จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด
32 ร.ร.
1 สำขำ
39
32
24
127 ร.ร.
1 สำขำ

กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนเรียนรวม
27
6
36
32
23
118

3
1
10

ตำรำงที่ 6 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)
ระดับชั้น
อนุบำลปีที่ 1
อนุบำลปีที่ 2
อนุบำลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ชำย
52
865
973
1,890
1,105
1,225
1,270
1,155
1,239
1,244
7,238
383
388
378
1,149
10,277

จำนวนนักเรียน
หญิง
รวม
49
769
852
1,670
1,041
1,138
1,116
1,125
1,139
1,091
6,650
316
307
291
914
9,234

101
1,634
1,825
3,560
2,146
2,363
2,386
2,280
2,378
2,335
13,888
699
695
669
2,063
19,511

จำนวน อัตรำส่วน
ห้อง
นักเรียน
ต่อห้อง
7
13 : 1
124
14 : 1
133
15 : 1
264
14 : 1
139
17 : 1
140
18 : 1
140
16 : 1
139
17 : 1
141
17 : 1
143
17 : 1
824
17 : 1
35
21 : 1
34
21 : 1
34
20 : 1
103
21 : 1
1,209
17 : 1

ตำรำงที่ 7 จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1 จำแนกรำยศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)
ศูนย์ประถมศึกษำ
อำเภอ
1 เมืองสุโขทัย
ที่

2 กงไกรลำศ
3 คีรีมำศ
4 บ้ำนด่ำนลำนหอย
รวม

สถำน
ศึกษำ
32 ร.ร.
1 สำขำ
39
32
24
127
ร.ร. 1
สำขำ

307

ชำย
3,316

นักเรียน
หญิง
3,048

รวม
6,364

ห้อง
เรียน
338

256
241
242
1,046

2,344
2,308
2,467
10,496

1,974
2,009
2,272
9,438

4,315
4,236
4,596
19,511

329 1:17
284 1:18
258 1:19
1,209 1:19

ครู

ครู:
นร.
1:21

ตำรำงที่ 8 แสดงอัตรำส่วนผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ที่เข้ำเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ต่อประชำกรวัยเรียน
จำแนกตำมกลุ่มอำยุ
ที่
รำยกำร
ร้อยละ
1 อัตรำส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี
47.14
2 อัตรำส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษำต่อประชำกรกลุม่ อำยุ 6-11 ปี
78.00
3 อัตรำส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 12-14 ปี
22.55
ตำรำงที่ 9 แสดงจำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
รำยกำร
นักเรียนจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2562
- ศึกษำต่อ
- ประกอบอำชีพ
ร้อยละกำรเรียนต่อ

ระดับกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ชำย
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
รวม
1,187 1,145 2,332 332
291
623
1,187

1,145

ชั้น ม.1

2,332
100

320
289
12
2
ชั้น ม.4

609
14
97.75

ตำรำงที่ 10 แสดงข้อมูลกำรเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและ/หรือสำยอำชีพ ปีกำรศึกษำ 2557-2562
ปี
กำร
ศึกษำ

นักเรียน
จบ ม.3

นักเรียน
ศึกษำต่อ

2557
608
564
2558
620
578
2559
577
544
2560
557
514
2561
607
583
2562
623
609
อัตรำกำรเรียนต่อเปรียบเทียบกับ
ปีกำรศึกษำ 2561 กับปี 2562

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และ/หรือสำยอำขีพ
ร้อยละ

สำยสำมัญ

ร้อยละ

สำยอำชีพ

ร้อยละ

303
248
130
176
334
237

53.72
42.91
23.90
34.24
57.29
38.92

261
330
414
338
249
372

46.28
57.09
76.10
65.76
42.71
61.08

นักเรียนออกกลำงคัน
1

ร้อยละ
0.01

1

0.05

92.76
93.23
94.28
92.28
96.05
97.75
+1.70

ตำรำงที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรียนออกกลำงคันปีกำรศึกษำ 2562
รำยกำร
ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษำออกกลำงคัน
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษำออกกลำงคัน

นักเรียนต้นปี
16,143
14,063
2,080

ตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม โดย สมศ.
รำยกำร

จำนวน
โรงเรียนที่เข้ำ
รับกำรประเมิน

ระดับปฐมวัย
ระดับขั้นพื้นฐำน

128
133

ได้รับ
กำร
รับรอง

ร้อยละ

127 99.22
111 83.46

ไม่ได้
รับกำร
รับรอง

1
22

ร้อยละ

ผลกำรประเมิน
พอใช้
ควร
ต้อง
ปรับปรุง ปรับปรุง

ดีมำก ดี

0.78 34 93 1
16.54 4 113 13

-

-

ตำรำงที่ 13 แสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจำกกำรประเมินของสถำนศึกษำ
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับ
กำรศึกษำ

จำนวน
โรงเรียน
ที่ได้รับ
กำร
ประเมิน

ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐำน

127
129

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม

79
38

ร้อยละ

ดีมำก

ร้อยละ

ดี

ร้อยละ

62.20 41 32.29 7 5.51
29.56 91 70.54

พอใช้

ร้อยละ

ปรับปรุง

ร้อย
ละ

-

-

-

-

ตำรำงที่ 14 แสดงจำนวนบุคลำกรปฏิบัตงิ ำนในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ที่
1
2
3
4

ตำแหน่ง/สำยงำน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(1)(ศึกษำนิเทศก์)

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
รวม

ชำย
1
1
4
2
8

หญิง

รวม
1
2
12
32
47

1
8
30
39

หมำยเหตุ

* ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2563

ตำรำงที่ 15 แสดงจำนวน ข้อมูลพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ปฏิบัติงำน
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ที่
1
2
3

โครงสร้ำงกำรบริหำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

จำนวนบุคลำกร
ชำย
หญิง
1
5
5
6
11
5

* ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2563

ตำรำงที่ 16 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัตหิ น้ำที่ในสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตำแหน่ง
* ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
* รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
* ข้ำรำชกำรครู
* พนักงำนรำชกำร
* ลูกจ้ำงประจำ
* ลูกจ้ำงรำยเดือนนักกำรภำรโรง (จำกโครงกำรคืนครูฯ)
* ลูกจ้ำงชั่วครำว (งบ สพฐ.) ดังนี้
- ครูธุรกำร
จำนวน 128 คน
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
จำนวน 74 คน
- ครูวิกฤต
- ครูวิทย์-คณิต

จำนวน 10 คน
จำนวน 11 คน

จำนวน (คน)
86
12
1,046
45
40
43
223

รวม
1
5
11
16

ตำรำงที่ 17 ข้อมูลศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอ
1.
2.
3.
1.
2.
3.

อำเภอเมืองสุโขทัย
นำยไชยยศ ทองปำกน้ำ
นำงณัฐพัชร์ ด่ำนจิระมนตรี
นำงศรัญญำรัตน์ พรมลำ
อำเภอคีรีมำศ
นำงสมปอง รำษี
นำยปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
นำงสำวบุญยืน กันจิตร

1.
2.
3.
1.
2.

อำเภอกงไกรลำศ
นำงสำววีณำ แสนโกศิก
นำยไกรสร พรมลำ
นำยไมตรี นำคประสิทธิ์
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
นำงสิรธญำ แก้วเนย
นำงสำวศรุชำ นำคทรัพย์

เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร
1. เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 กับจังหวัดสุโขทัย และสำนักงำนขนส่งจังหวัดสุโขทัย
2. เครือข่ำยควำมร่วมือเพื่อกำรคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
ควำมรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย
เขต 1 กับจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนอัยกำรจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัด
สุโขทัย กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนจัดหำำงำนจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดสุโขทัย สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุโขทัย สถำบันกำรพลศึกษำสุโขทัย
วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุโขทัย บ้ำนพักและครอบครัว
จังหวัดสุโขทัย และศูนย์พัฒนำสังคมหน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงโอกำสด้ำนอำชีพให้กับเด็กนักเรียน ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 กับวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุโขทัย และบ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสุโขทัย
4. เครือข่ำยควำมร่วมมือเพิ่มโอกำสให้เด็กและเยำวชนที่ยังไม่ได้รับกำรศึกษำ หรือออกกลำงคัน หรือพลำด
โอกำส เด็กที่มีภำรและควำมจำเป็นอื่นๆ ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 กับสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
สุโขทัย
5. เครือข่ำยควำมร่วมมือสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
กับชมรมธนำคำรจังหวัดสุโขทัย สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สโมสรไลออนส์สุโขทัยธำนี

เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
กลุ่ม line
Line : กลุม่ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
Line : กลุม่ ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม่ /
Line : กลุม่ เจ้ำหน้ำที่ สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : กลุม่ Pr/วิชำกำร สพป.สุโขทัย เขต 1
Line : ธุรกำร สพป.สท.1
Line : กลุม่ ICC ST1
Line : กลุม่ ชมรมครูคณิตศำสตร์
Line : กลุม่ ชมรมครูภำษำอังกฤษ
Line : กลุม่ PLC ครูผู้ช่วย
Line : กลุม่ ระบบบัญชีพื้นฐำน สพป.สท.1
Line : กลุม่ Schoolmiss
Line : กลุม่ DMC
Line : กลุม่ Tepe&trainning skt1
Line : กลุม่ ร.ร.ประชำรัฐ สพป.สุโขทัย เขต 1
เพจ Facebook
- เพจ สพป.สุโขทัย เขต 1
- เพจ ชมรมครูคณิตศำสตร์

- เพจ ชมรมครูภำษำอังกฤษ
- เพจ DMC

ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 18 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยด้ำนทีท่ ดสอบ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

ควำมสำมำรถ

ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำไทย
ควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์
เฉลี่ยรวม
ควำมสำมำรถ
ทั้ง 2 ด้ำน

คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ปีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระดับเขต
ปีกำรศึกษำ 2562
2561
พื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ
ระดับ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับ
ปีกำรศึกษำ 2561
กับระดับประเทศ
ระดับ เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ กำรศึกษ สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
กำรศึกษำ
ำ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

46.46

44.87

ต่ำกว่ำ

-1.59

52.46

ต่ำกว่ำ

-7.59

44.94

46.06

สูงกว่ำ

+1.12

49.76

ต่ำกว่ำ

-3.70

45.70

45.47

ต่ำกว่ำ

-0.23

50.26

ต่ำกว่ำ

-4.79

แผนภูมิผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยด้ำนทีท่ ดสอบ
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศและเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
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42
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ระดับประเทศปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ตำรำงที่ 19 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ
2561

ปีกำรศึกษำ 2562
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำกับระดับประเทศ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง คิดเป็น
ต่ำกว่ำ ร้อยละ ร้อยละ

ระดับ
ประเทศ

ระดับ
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ

49.07
32.90
35.55
34.42

48.61
33.69
34.54
31.70

ต่ำกว่ำ -0.46
สูงกว่ำ +0.79
ต่ำกว่ำ -1.01
ต่ำกว่ำ -2.72

-0.94
+2.40
-2.84
-7.90

37.99

37.14

ต่ำกว่ำ

-2.24

-0.85

ระดับ
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ

เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 กับปี
กำรศึกษำ 2561
สูงกว่ำ/
ต่ำกว่ำ

ผลต่ำง
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

55.20
37.46
38.30

สูงกว่ำ
ต่ำกว่ำ
ต่ำกว่ำ

35.48

สูงกว่ำ

-6.59
-3.77
-3.76
-3.78

-11.94
-10.06
-9.82
-10.65

41.61

สูงกว่ำ

-4.47

-10.74

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
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ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ตำรำงที่ 20 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.29
35.55
38.13
32.73
37.93

ปีกำรศึกษำ
2561
55.20
37.46
38.30
35.48
41.61

ปีกำรศึกษำ
2562
48.61
33.69
34.54
31.70
37.14

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
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ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ตำรำงที่ 21 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

คะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปี
ปีกำรศึกษำ 2562
กำรศึกษำ เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
2561
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
กับปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำกับระดับประเทศ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
คิดเป็น
คิด
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ประเทศ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง ร้อยละ
สูงกว่ำ/ ผลต่ำง เป็น
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ
ต่ำกว่ำ ร้อยละ ร้อย
ละ

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์

55.14
26.73

51.03
23.00

ต่ำกว่ำ
ต่ำกว่ำ

-4.11
-3.73

-7.45
-13.95

50.16
26.16

เพิ่มขึ้น
ลดลง

+0.87
-3.16

วิทยำศำสตร์

30.07

28.88

ต่ำกว่ำ

-1.19

-3.96

33.52

ลดลง

-4.64

ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้

33.25

27.50

ต่ำกว่ำ

-5.75

-17.29

25.86

เพิ่มขึ้น

+1.64

+1.73
12.08
13.48
+6.34

36.30

32.60

ต่ำกว่ำ

-3.70

10.18

33.93

ลดลง

-1.33

-3.92

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
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ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ตำรำงที่ 22 ผลค่ำคะแนนร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ
2560
45.91
23.11
30.73
27.47
31.81

ปีกำรศึกษำ
2561
50.16
26.16
33.52
25.86
33.93

ปีกำรศึกษำ
2562
51.03
23.00
28.88
27.50
32.60

แผนภูมิผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ (2560 – 2562)
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ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ตำรำงที่ 23 แสดงค่ำคะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผูเ้ รียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรูเ้ รื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561
คะแนนร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
สมรรถนะ

ระดับ
ประเทศ

กำรอ่ำนออกเสียง
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ

68.50
72.81
70.66

ปีกำรศึกษำ 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
ระดับ
กำรศึกษำกับระดับประเทศ
เขตพื้นที่
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
กำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

72.53
74.60
73.57

สูงกว่ำ
สูงกว่ำ
สูงกว่ำ

ปีกำรศึกษำ 2561

เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2562 กับปีกำรศึกษำ 2561
ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สูงกว่ำ/
ผลต่ำง
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ

+ 4.03
+ 1.79
+ 2.91

61.18
70.06
65.52

สูงกว่ำ

+ 11.35

สูงกว่ำ

+ 4.54

สูงกว่ำ

+ 7.95

แผนภูมิผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ และเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561

80
70
60
50
40
30

20
10
0
กำรอ่ำนออกเสียง
ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562

กำรอ่ำนรู้เรื่อง
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

เฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
กำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย
เขต 1 ดำเนินกำรโดยใช้ก ลยุทธ์ จุดเน้นตำมแผนปฏิบัติก ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน สรุปผลกำรดำเนินกำรได้ดังนี้
ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1. ประชำกรวัยเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(กลุ่มอำยุ 3-14 ปี) จำนวน 31,156 คน ได้เข้ำเรียนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน(อนุบำล 1-ม.3) ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทั ย เขต 1 ปีกำรศึกษำ
2563 จำนวน 19,511 คน โดยมีอัตรำส่วนผู้เรียนต่อประชำกรวัยเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คิดเป็นร้อยละ
62.62
2. นัก เรียนระดับ ปฐมวัยได้รับ กำรพัฒ นำกำรด้ำ นร่ำงกำย อำรมณ์ -จิตใจ สัง คม และสติปัญ ญำ
ที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ร้อยละ 100 มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุข
ภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้ง ด้ำนร่ำงก ำยและจิดใจ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
3. นักเรียนพิกำรและนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ มีสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำ
สมรรถภำพกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ร้อยละ 100
4. อัตรำกำรออกกลำงคันนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561ระดับประถมศึกษำไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีนักเรียนออกกลำงคัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
5. เกณฑ์เด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ได้ครบ 100 %
6. อัตรำกำรเรียนต่อผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 97.75
7. อั ตรำส่วนนักเรียนต่อสำยอำชีพกับสำยสำมัญ โดยเรียนต่ อสำยอำชีพร้อยละ 61.08 สำยสำมัญ
ร้อยละ 38.92
8. นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมี
งำนทำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
นักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนมให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดี
ต่ อ บ้ ำ นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้อ งเป็ นพลเมื องดี ข องชำติ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค่ ำ นิ ย มที่ พึง ประสงค์
มีคุณธรรม อัตลัก ษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์

สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม มีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยกเสพติด ควำมรุนแรง อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน พั ฒ นำศัก ยภำพสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ ด้วยกิ จ กรรมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึก ษำให้กั บ นัก เรียนในระดับ กำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน ที่ ห ลำกหลำย มี ผ ลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทั้ง 4 ด้ำน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ 3 ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
เหมำะสมกั บวัย ตำมควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ภำพรวม ร้อยละ 88.43 มี ผ ลกำร
ประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย คิดเป็นร้อยละ 94.90 ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 95.32 ด้ำนสังคมคิด
เป็นร้อยละ 95.27 และด้ำนสติปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 89.64 โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยได้จัดทำ
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2561 ระดับปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 100
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน ดังนี้
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ภำพรวม ร้อยละ 73.75 สูงกว่ำระดับประเทศ (ระดับประเทศ ร้อยละ 70.66) และสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2561(ปี
กำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 65.62) โดยมีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงร้อยละ 72.53 ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
ร้อยละ 74.60
2. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2562 ภำพรวม ร้อยละ 45.47
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
ภำพรวม ร้อยละ 37.14
4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
ภำพรวม ร้อยละ 32.60
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีทักษะ กำรอ่ำน กำรเขียน ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย ร้อยละ 98.86
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6 มีทักษะกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 96.99
ด้ำนพัฒนำครู
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำให้มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ในเกณฑ์ที่เยี่ยม
ส่งผลถึงคุณภำพของนักเรียน มีผลงำนเชิงประจักษ์ ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกบ่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้ำงขวัญ
กำลังใจให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พัฒนำครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้รับกำรพัฒนำและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน ร้อยละ 100 ครูมีผลงำนวิจัยและสื่อนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง
ร้อยละ 100 ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ ร้อยละ 20.99 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำได้อย่ำงเป็น
ระบบมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิภำพดีเยี่ยม
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 โรงเรียน
1 สำขำ มี โ รงเรียนจัดกำรศึก ษำหลัก จ ำนวน 118 โรงเรียน เป็นโรงเรียนเรียนรวม จ ำนวน 10 โรงเรียน
เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึก ษำ จำนวน 31 โรงเรียน มีโรงเรียนขนำดเล็ก ในปีก ำรศึกษำ 2563
จำนวน 76 โรงเรียน 1 สำขำ บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำและหลัก
ธรรมำภิบำล โดยมีองค์คณะบุคคลคณะกรรมกำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและกำรนิเทศกำรศึกษำแบบ
บูรณำกำรโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุก ภำคส่วนและควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริห ำร
จั ด กำรโดยเครือ ข่ำ ยกลุ่ม โรงเรียนและมอบหมำย รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำและ
ศึกษำนิเทศก์รับผิดชอบกำกับดูแลเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน มีกำรกระจำยงำนให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินงำนทั้งด้ำน
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำด้ ำ นโอกำสทำงกำรศึ ก ษำและด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรตลอดจน
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั ถูกต้องพร้อมใช้ทั้งข้อมูลทั่วไปที่แสดงบริบท
ของสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึก ษำข้อ มูลอัตรำกำลัง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีก ำรสังเครำะห์ข้อมู ล
สำรสนเทศสำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจและวำงแผนกำรบริหำรงำนสำมำรถนำผลมำพัฒนำงำนสู่ควำม
เป็นเลิศ
ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำสุโ ขทัย เขต 1 มี ผ ลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 อยู่ในระดับ ดีมำก มีผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อยู่ในระดับ ดีมำก มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA :
Integrity & Transparency Assessment) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 อยู่ในระดับ A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.19

สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สถำนศึกษำ
ในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดสำรเคมี
จำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลมีผลประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) อยู่ใน
ระดับ B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.45
กำรบริหำรงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกำสุโขทัย เขต 1 ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัยเขต 1 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมำณสำหรับ
บริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดในภำพรวม
สำมำรถบริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณได้ร้อยละ 78.21 ดังตำรำง
รำยกำร
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบประมำณ
เบิกแทนกัน
รวม

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ำย

ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย
823,201.37
93.52
2,786,638.80
95.08
17,804,592
61.54
คงเหลือ

12,707,100
56,676,653.35
28,929,445.65

11,883,898.63
53,890,014.55
11,124,853.65

-

-

-

98,313.199

76,898,766.83

21,414,432.17

78.21

กล่ำวโดยสรุป ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัยเขต 1
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในภำพรวมบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำสุโขทั ย เขต 1 ได้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึก ษำให้บ รรลุเ ป้ำหมำยได้มี ก ำรเตรียมควำมพร้อมในทุ กด้ำนผู้เรียนให้มีคุณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และมีทักษะกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น อ่ำนคล่อง เขียน
คล่อง มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร กำรทำงำนเป็นทีม และมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงสร้ำงสรรค์ พัฒนำครู
และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ส ำมำรถปฏิ บัติ ง ำนอย่ ำ งมื อ อำชี พ พั ฒ นำโรงเรี ย นให้เ ป็ น แหล่ง เรียนรู้
มีห้องเรียนคุณภำพ และมีระบบประกันคุณภำพที่ดี เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภำพ คำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรพั ฒ นำคุณภำพนักเรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนให้สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
2. ควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
3. ควรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรสื่อสำรทีม่ ีประสิทธิภำพส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำทุกห้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ
4. สถำนศึกษำควรมีกำรนำระบบเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม มำสนับสนุนกำรเรียนรู้
กรณีมีครูไม่ครบวิชำเอก

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพและกำรจัดกำรศึกษำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560
มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่กอ่ นวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพือ่ พัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทัง้ นี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรดำเนินและตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย
กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำม
ถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รบั กำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
ตำมวรรคสำม รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำม
ถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ
และเพือ่ เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้
มำตรกำรหรือกลไกทำงภำษี รวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย
ทั้งนี้ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ ซึง่ กฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องกำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุน เป็นอิสระ
และกำหนดให้มีกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้นำพระรำชกระแสรับสัง่ สมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่ ัวฯ รัชกำลที่ 10 เรื่องกำรศึกษำ กรอบยุทธศำสตร์แห่งชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.2558 - 2564 จุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
สุโขทัย พ.ศ.2561 - 2564 และนโยบำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรศึกษำมำเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 และกำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. กำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ
ศำสตร์พระรำชำ” ถือว่ำเป็น “ตำรำแห่งชีวิต” เพรำะบันทึกจำกประสบกำรณ์ จำกกำรทรง
งำนที่ทำให้ประเทศไทยสำมำรถผ่ำนวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ มำได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอใน
รูปแบบต่ำงๆ สู่สำยตำประชำชนและเยำวชนรุ่นใหม่ให้รบั รูเ้ ข้ำใจได้ลึกซึง้ และถ่องแท้มำกยิง่ ขึ้น เพื่อสำมำรถ
น้อมนำไปสูก่ ำรปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี
1.1 23 หลักกำรทรงงำน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่นอกจำกจะทรงด้วยทศพิธรำชธรรมแล้ว ทรง
ยังเป็นพระรำชำที่เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิตและกำรทำงำนแก่พสกนิกรของพระองค์และนำนำประเทศ
อีกด้วย ผู้คนต่ำงประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภำพของพระองค์ และมีควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหำทีส่ ุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักกำรทรงงำนของในหลวงรัชกำลที่ 9 มีควำมน่ำสนใจที่สมควรนำมำ
ประยุกต์ใช้กบั ชีวิตกำรทำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง หำกท่ำนใดต้องกำรปฏิบัติตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท ท่ำนสำมำรถ
นำหลักกำรทรงงำนของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
1. จะทำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษำข้อมูลรำยละเอียดอย่ำงเป็นระบบจำกข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสำร แผนที่
สอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ นักวิชำกำร และรำษฎรในพื้นที่ให้ได้รำยละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตำมเป้ำหมำย
2. ระเบิดจำกภำยใน
จะทำกำรใดๆ ต้องเริ่มจำกคนทีเ่ กี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งจำก
ภำยในให้เกิดควำมเข้ำใจและอยำกทำ ไม่ใช่กำรสั่งให้ทำ คนไม่เข้ำใจก็อำจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในกำรทำงำนนั้น
อำจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงำน หรือคนในทีมเสียก่อน เพือ่ ให้ทรำบถึงเป้ำหมำยและ
วิธีกำรต่อไป
3. แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก
ควรมองปัญหำภำพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปญ
ั หำนั้น ควรมองในสิ่งที่คน
มักจะมองข้ำม แล้วเริ่มแก้ปัญหำจำกจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยำยแก้ไปเรื่อยๆ ทีละ
จุด เรำสำมำรถเอำมำประยุกต์ใช้กับกำรทำงำนได้ โดยมองไปที่เป้ำหมำยใหญ่ของงำนแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือ
ทำจำกจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งำนแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ “ถ้ำ

ปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขกำรปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อำกำรจริง แต่ต้องแก้ปัญหำทีท่ ำให้เรำปวด
หัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภำพที่ดีได้…”
4. ทำตำมลำดับขั้น
เริ่มต้นจำกกำรลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็น
ลำดับต่อไปด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง ถ้ำทำตำมหลักนี้ได้ งำนทุกสิง่ ก็จะสำเร็จได้โดยง่ำย… ในหลวง
รัชกำลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจำกสิง่ ทีจ่ ำเป็นที่สุดของประชำชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภำพสำธำรณสุข จำกนั้นจึงเป็น
เรื่องสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน และสิง่ จำเป็นในกำรประกอบอำชีพ อำทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
กำรอุปโภคบริโภค เน้นกำรปรับใช้ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นที่รำษฎรสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
“กำรพัฒนำประเทศจำเป็นต้องทำตำมลำดับขั้น ต้องสร้ำงพืน้ ฐำน คือควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้พื้นฐำนทีม่ ั่นคง
พร้อมพอสมควร สำมำรถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้ำงเสริมควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกิจขั้นทีส่ ูงขึ้นโดยลำดับ
ต่อไป…” พระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2517
5. ภูมิสังคม ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์
กำรพัฒนำใดๆ ต้องคำนึงถึงสภำพภูมิประเทศของบริเวณนัน้ ว่ำเป็นอย่ำงไร และ
สังคมวิทยำเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีควำมแตกต่ำงกัน
“กำรพัฒนำจะต้องเป็นไปตำมภูมปิ ระเทศทำงภูมิศำสตร์และภูมิประเทศทำงสังคมศำสตร์ ในสังคมวิทยำ คือ
นิสัยใจคอของคนเรำ จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่ำงอื่นไม่ได้ เรำต้องแนะนำ เข้ำไปดูว่ำเขำต้องกำรอะไรจริงๆ
แล้วก็อธิบำยให้เขำเข้ำใจหลักกำรของกำรพัฒนำนี้กจ็ ะเกิดประโยชน์อย่ำงยิง่ ”
6. ทำงำนแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อกำรทำงำน โดยวิธีคิดอย่ำงองค์รวม คือกำรมองสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดอย่ำงเป็น
ระบบครบวงจร ทุกสิง่ ทุกอย่ำงมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทำงแก้ไขอย่ำงเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตำรำ
เมื่อเรำจะทำกำรใดนั้น ควรทำงำนอย่ำงยืดหยุ่นกับสภำพและสถำนกำรณ์นั้นๆ
ไม่ใช่กำรยึดติดอยู่กับแค่ในตำรำวิชำกำร เพรำะบำงที่ควำมรูท้ ่วมหัว เอำตัวไม่รอด บำงครั้งเรำยึดติดทฤษฎี
มำกจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลย สิ่งทีเ่ รำทำบำงครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภำพธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
จิตวิทยำด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในกำรพัฒนำและช่วยเหลือรำษฎร ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงใช้หลักในกำรแก้ปญ
ั หำ
ด้วยควำมเรียบง่ำยและประหยัด รำษฎรสำมำรถทำได้เอง หำได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ ีอยู่ในภูมิภำค
นั้นมำแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยำกมำกนัก ดังพระรำชดำรัสตอนหนึ่งว่ำ
“…ให้ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตำมธรรมชำติจะได้ประหยัดงบประมำณ…”

9. ทำให้ง่ำย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงำน กำรพัฒนำประเทศตำมแนว
พระรำชดำริไปได้โดยง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและที่สำคัญอย่ำงยิ่งคือ สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้ง่ำย”
10. กำรมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชำธิปไตย ทรงเปิดโอกำสให้สำธำรณชน ประชำชนหรือเจ้ำหน้ำที่
ทุกระดับได้มำร่วมแสดงควำมคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้ำงขวำง หนักแน่น รู้จักรับฟังควำม
คิดเห็น แม้กระทั่งควำมวิพำกษ์วิจำรณ์จำกผู้อื่นอย่ำงฉลำดนั้น แท้จริงคือ กำรระดมสติปัญญำละประสบกำรณ์
อันหลำกหลำยมำอำนวยกำรปฏิบัตบิ ริหำรงำนให้ประสบผลสำเร็จทีส่ มบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระรำชดำรัส
ตอนหนึ่งว่ำ “…ใครต่อใครบอกว่ำ ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อำจรำคำญด้วยซ้ำว่ำ
ใครต่อใครมำก็บอกว่ำขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อำจมำนึกในใจว่ำ ให้ๆ อยู่เรือ่ ยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร
ขอให้คิดว่ำคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่ำงเดียว เป็นกำรให้เพื่อตัวเองสำมำรถทีจ่ ะมี
ส่วนรวมทีจ่ ะอำศัยได้…”
12. บริกำรที่จุดเดียว
ทรงมีพระรำชดำริมำกว่ำ 20 ปีแล้ว ให้บริหำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหลำยแห่งทั่ว
ประเทศโดยใช้หลักกำร “กำรบริกำรรวมทีจ่ ุดเดียว :One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรูร้ ักสำมัคคีและ
กำรร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยกำรปรับลดช่องว่ำงระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ทรงเข้ำใจถึงธรรมชำติและต้องกำรให้
ประชำชนใกล้ชิดกับทรัพยำกรธรรมชำติ ทรงมองปัญหำธรรมชำติอย่ำงละเอียด โดยหำกเรำต้องกำรแก้ไข
ธรรมชำติจะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วยเหลือเรำด้วย
14. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
ทรงนำควำมจริงในเรือ่ งธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติมำเป็นหลักกำร
แนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงสภำวะที่ไม่ปกติเข้ำสูร่ ะบบทีป่ กติ เช่น กำรบำบัดน้ำเน่ำเสีย
โดยให้ผักตบชวำ ซึ่งมีตำมธรรมชำติให้ดูดซึมสิง่ สกปรกปนเปื้อนในน้ำ
15. ปลูกป่ำในใจคน
กำรจะทำกำรใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่ำ เห็น
ประโยชน์กบั สิง่ ทีจ่ ะทำ…. “เจ้ำหน้ำทีป่ ่ำไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่ำนั้นก็จะพำกัน
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษำต้นไม้ด้วยตนเอง”

16. ขำดทุนคือกำไร
หลักกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “กำร
ให้” และ “กำรเสียสละ” เป็นกำรกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือควำมอยู่ดีมีสุขของรำษฎร
17. กำรพึ่งพำตนเอง
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นด้วยกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ เพื่อให้มีควำมแข็งแรงพอทีจ่ ะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ กำรพัฒนำให้ประชำชน
สำมำรถอยู่ในสังคมได้ตำมสภำพแวดล้อมและสำมำรถ พึ่งตนเองได้ในทีส่ ุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชำชนสำมำรถอยู่อย่ำง “พออยูพ่ อกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยำย
ให้มีขีดสมรรถนะที่ก้ำวหน้ำต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญำที่ในหลวงรัชกำลที่ 9 พระรำชทำนพระรำชดำรัสชี้แนะแนวทำงกำร
ดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน “ทำงสำยกลำง” เพื่อให้รอดพ้นและสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยัง่ ยืน
ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึง่ ปรัชญำนี้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล
องค์กร และชุมชน
20. ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีควำมสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีควำมรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมได้มำกกว่ำผู้ที่มีควำมรูม้ ำก แต่ไม่มีควำมสุจริต ไม่มคี วำมบริสทุ ธิ์ใจ
21. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ทำงำนต้องมีควำมสุขด้วย ถ้ำเรำทำอย่ำงไม่มีควำมสุขเรำจะแพ้ แต่ถ้ำเรำมีควำมสุข
เรำจะชนะ สนุกกับกำรทำงำนเพียงเท่ำนั้น ถือว่ำเรำชนะแล้ว หรือจะทำงำนโดยคำนึงถึงควำมสุขที่เกิดจำก
กำรได้ทำประโยชน์ให้กบั ผู้อื่นก็สำมำรถทำได้ “…ทำงำนกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจำกกำรมีควำมสุข
ร่วมกัน ในกำรทำประโยชน์ให้กบั ผู้อื่น…”
22. ควำมเพียร
กำรเริ่มต้นทำงำนหรือทำสิ่งใดนั้นอำจจะไม่ได้มีควำมพร้อม ต้องอำศัยควำมอดทน
และควำมมุ่งมั่น ดังเช่นพระรำชนิพนธ์ “พระมหำชนก” กษัตริย์ผเู้ พียรพยำยำมแม้จะไม่เห็นฝัง่ ก็จะว่ำยน้ำ
ต่อไป เพรำะถ้ำไม่เพียรว่ำยก็จะตกเป็นอำหำรปู ปลำและไม่ได้พบกับเทวดำที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ
23. รู้ รัก สำมัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหำและรู้วิธีแก้ปญ
ั หำนั้น
รัก คือ เมื่อเรำรู้ถงึ ปัญหำและวิธีแก้แล้ว เรำต้องมีควำมรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหำนั้น
สำมัคคี คือ กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ไม่สำมำรถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกัน

1.2 พระปฐมบรมรำชโองกำร รัชกำลที่ 10
“เรำจะสืนสำน รักษำ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอำณำรำษฎร
ตลอดไป”พระปฐมบรมรำชโองกำร พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระว
ชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภำคม พุทธศักรำช 2562
1.3 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
กำรศึกษำต้องมุง่ สร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงำนทำ – มีอำชีพ
4. เป็นพลเมืองที่ดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
2. ยึดมั่นในศำสนำ
3. มั่นคงในสถำบันกษัตริย์
4. มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
3. ปฏิเสธสิง่ ทีผ่ ิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง

3. มีงำนทำ – มีอำชีพ
1. กำรเลี้ยงดูลกู หลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็ก และเยำวชน
รักงำน สูง้ ำน ทำจนงำนสำเร็จ
2. กำรฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจดุ มุ่งหมำยให้ผู้เรียน ทำงำนเป็นและ
มีงำนทำในทีส่ ุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว
4. เป็นพลเมืองที่ดี
1. กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
2. ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสทำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี
3. กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรทีจ่ ะ ทำเพือ่ บ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งำนอำสำสมัคร
งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจ และควำมเอื้ออำทร
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติได้ดำเนินกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี ซึ่งได้ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ.2561
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ควำมมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย
มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริยท์ ำงเป็นประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่ควำมมั่นคงเป็นกลไก
ที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำม

สำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมี
ควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคง
ของอำหำร พลังงำน และน้ำ มีที่อยูอ่ ำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนือ่ งและมีควำมยั่งยืนจน
เข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รบั ผลประโยชน์
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำน
ขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศ
เพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทงั้ จำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนำคตเพือ่ ให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำททีส่ ำคัญในเวทีโลก
และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำร
เชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำร
พัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้งกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครือ่ งจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำทีส่ ำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนือ่ ง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบ่ นหลักกำรใช้ กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิง่ แวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำล
มีนโยบำยทีม่ ุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำค
ส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ
และยั่งยืน
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีส่ ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำ
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำม
ทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีม่ ุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพขอประเทศไทยในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปทีร่ ำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่นๆ นำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทลั และกำรปรับสภำพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิม่
ศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ
ตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
กำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐในประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำส
ทำงกำรค่ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิม่ ขึ้นของ
ชนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน

ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้ง
กำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดรี อบด้ำนและมีสุขภำวะทีด่ ีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น
มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ งตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยทีม่ ีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง

ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้
ควำมสำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วม
ขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำเพือ่ ส่วนรวม กำรกระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิตสิ ุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
อย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำทีจ่ ะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรดำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน
อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำทีส่ ำคัญเพือ่ ปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภำครัฐต้องมีขนำดทีเ่ หมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ ในกำร
กำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจทีม่ ีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับ
วัฒนธรรมกำรทำงำนให้มงุ่ ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่
ระบบกำรทำงำนทีเ่ ป็นดิจิทลั เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัตงิ ำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทัง้
มีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง
นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำทีจ่ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำร
แปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อม
และวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ กำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักกำรสำคัญคือ
1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึง่ เป็นเงื่อนไข
ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึง่ มุง่ เน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กบั ทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุขและอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุง่ สร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูส่ ังคมผูส้ ูงอำยุ

อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กบั สิ่งแวดล้อมอย่ำงเกือ้ กูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติ
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยทีจ่ ะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบ
เป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจทีล่ ดควำมเหลือ่ มล้ำและขับเคลือ่ นกำรเจริญเติบโต
จำกกำรเพิม่ ผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปญ
ั ญำและนวัตกรรม
6) ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพทีด่ ี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพรวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิง่ แวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร
เติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำนเชิงบูรณำ
กำรของภำคีกำรพัฒนำ

6. เพื่อให้มกี ำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ ให้ประเทศไทยมีบทบำท
นำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทัง้ ในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำม
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลงเศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสูเ่ ศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทลั มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผูป้ ระกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง และขนำดเล็ก
ที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร มีระบบกำรผลิต
และกำรให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมลู ค่ำเพิม่ สูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริ กำรฐำนควำมรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำค
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตัง้ แต่กลุม่ เด็กปฐมวัยทีต่ ้องพัฒนำให้มสี ุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำง

สมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้
และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคม
ที่เข้มแข็งทัง้ สถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มี
คุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญในกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มที ักษะในกำรดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิม่ ขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิม่ ขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัตติ นที่สะท้อนกำรมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นำกำรเต็มตำมศักยภำพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปญ
ั ญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ 500
ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 85
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มกี ิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทัง้ ในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทัง้ เร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำ
ให้ปลอดจำกอบำยมุขอย่ำงจริงจัง
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่
เหมำะสม
3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มที ักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน
1) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตจิ ริง
สอดคล้องกับพัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนำทักษะพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบำเพ็ญประโยชน์ทำงสังคม กำรดูแลสุขภำพ
กำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต

3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสูก่ ำรศึกษำในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำที่มงุ่ กำร
ฝึกทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะนำ
และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผูเ้ รียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผมู้ ีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงทีม่ ีศักยภำพ
เข้ำร่วมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กบั ผูป้ ระกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วม
วำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผูเ้ รียน
3.3.6 จัดทำสื่อกำรเรียนรูท้ ี่เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำร
ทำงภำษีจูงใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ทมี่ ีคุณภำพและรำคำถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต อำทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผูส้ ูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มกี ำรทำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำในพื้นที่
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ควำมสำคัญกับกำร
ดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง
กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึง่ เป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำย
แรงงำนทีส่ นับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้และให้ควำมช่วยเหลือทีเ่ ชื่อมโยง
กำรเพิม่ ผลิตภำพสำหรับประชำกรกลุม่ ร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผูส้ ูงอำยุ อำทิ

กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพือ่ สังคม กำรพัฒนำ
องค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต
คุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่
และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมทีม่ ีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำกับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุม่ นักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่ำงพืน้ ที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิร์ ะหว่ำงพื้นที่ และภูมิภำคลดลง
แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับทีส่ ูงขึ้น กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรพัฒนำ
ทักษะฝีมือเพือ่ ประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดย
3.1.1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อย
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถกู จำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำย ดูแล
นักเรียนยำกจนทีอ่ ำศัยในพื้นที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตัง้ แต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน กำรสนับสนุนค่ำ
เดินทำงไปยังสถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของ
สพฐ. ให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึ้น และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำก
โรงเรียนกลำงคัน

3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่
มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มกี ำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มคี ุณภำพให้มีควำม
เท่ำเทียมกัน มำกขึ้นระหว่ำงพื้นที่ โดย 1) กำหนดมำตรกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครูมีกำรกระจำย
ตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability)
ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน 3)ขยำยกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรเพือ่ ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยูห่ ่ำงไกลและ
ขำดแคลนครูผสู้ อน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุม่ ต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี ผู้พิกำร
ผู้สงู อำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบำทของกลุม่ ข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทัง้ ในระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่นเพือ่ สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น
ท้ำทำยที่ต้องเร่งดำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทีเ่ กิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภค
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็น
วงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมสำคัญเป็นลำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤติหมอกควัน

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 30 และกำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบจัดกำรที่ถูกต้อง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ
น้ำเสียและของเสียอันตรำยทีเ่ กิดจำกกำรบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพื่อสร้ำงคุณภำพสิง่ แวดล้อมที่ดีให้กบั ประชำชน โดยมีแนวทำงดำเนินงำน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพื้นที่วิกฤติ ผลักดันกฎหมำย
และกลไกเพื่อกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อให้เกิดกำร
ลดปริมำณขยะ รวมทัง้ สร้ำงวินัยคนในชำติเพื่อจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพือ่ กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ให้ควำมสำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุขของผูม้ ีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและ
อุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำร
เตรียมกำรรับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติซงึ่ จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้ำงหน้ำ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหำภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ
1.2 เพื่อสร้ำงควำมพร้อมและผนึกกำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ทเี่ กิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำง
ทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำ
ควำมสงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ

2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยภำพรวมคือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริยเ์ พิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชดำริเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 3 ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้เพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่
ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบัน
หลักของชำติ
3.1.1 สร้ำงจิตสำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธำรงรักษำสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ พร้อมทัง้ กำหนดมำตรกำร
เพื่อป้องกันกำรกระทำที่มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ
3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำ
ภำคกำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยูร่ ่วมกันบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตยและคำนึงถึงควำม
มั่นคงและผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำร
สันติสุขแนวทำงสันติวิธี และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ บนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำง
อัตลักษณ์และชำติพันธุ์ เพื่อขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมทั้ง
สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นธรรมทำงสังคมในพื้นที่
3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ
3.2.7 ดำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งระดับภูมิภำค
และพหุภำคี เพื่อปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ อำทิ
ปัญหำยำเสพติด กำรก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ ควำมมั่นคงด้ำน
ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบำด โรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัตซิ ้ำ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรปู กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้ำหมำยทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และ
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค
และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อบรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยในอนำคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล
1.3 เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวก
ด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน

2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรูก้ ำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำม
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ
3.1.1 กำหนดภำรกิจ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน
3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุง่ สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กั บทุกกลุ่ม
ในสังคม ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับ
กำรปลูกฝังจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและ
กำรรูเ้ ท่ำทันกำรทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระทำผิดหรือ
ผู้กระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนำกลไกและระบบกำรดำเนินงำนที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน ภำคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำร
และผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองในกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และกำหนดขั้นตอนกำรลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำอย่ำงจริงจัง
7) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุม้ ครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชำชน

3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรดำเนินงำนในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง
7. ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมสำคัญกับ
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อช่วยขับเคลือ่ น
กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสูเ่ ป้ำหมำยดังกล่ำว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย
ของประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำนเพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกรและระบบ
มำตรฐำน
ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร
10,000 คน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่งเสริมสร้ำงกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ
เชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

เทคโนโลยีเพือ่ ผู้พกิ ำร เทคโนโลยีเพื่อผูส้ ูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไก
กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย
1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภำพและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM (วิทยำศำสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematucs :M) 2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ 3)
พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทงั้ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
4. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรูส้ ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำย
ที่สำคัญของแผน คือ กำรมุง่ เน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพื่อกำร
มีงำนทำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถ ก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้
กำหนดสำระสำคัญสำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบททีเ่ ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ

3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุง่ สูก่ ำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศทีม่ ีรำยได้ปำนกลำงและควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและกำรพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมของกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมทีร่ ะบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทั้งระดับ
นโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำต้อง
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมสำเร็จให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพือ่ กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและควำมยอมรับจำกผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียและประชำสังคม
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำในลักษะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงมุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุง่ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่ อมโยง
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำร

กำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐ มำเป็น
กำรจัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำนโครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ให้ใน
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ
เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผูเ้ รียนแต่ละช่วงวัยและกำรพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและประเทศ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำง
สู่ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละ
ระดับให้สง่ เสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รบั บริกำร
กำรศึกษำที่มมี ำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บรู ณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อสำธำรณชนจะ
เป็นกลไกในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผูจ้ ัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพื่อกำรปรับประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร
และควำมรับผิดชอบต่อผูเ้ รียน ผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
7. กำรปฏิรปู ระบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพือ่ ให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำง
กำรเงินในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล

5. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
1. ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริยส์ ถำบันพระมหำกษัตริย์ มีควำมสำคัญยิ่งต่อประเทศและ
ประชำชนชำวไทยรัฐบำลถือเป็นหน้ำทีส่ ำคัญทีจ่ ะเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์และปกป้องรักษำพระบรม
เดชำนุภำพด้วยควำมจงรักภักดี
2. สร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ
3. ทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้สถำบันทำงสังคม
ร่วมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งกำรทำนุบำรุงศำสนำ กำรอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
กำรยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดที ี่มีควำมหลำกหลำย เพือ่ สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงมีควำมสุข
4. สร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก ในโอกำสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธำนอำเซียนในปี 2562
รัฐบำลจะใช้โอกำสนี้ในกำรสร้ำงบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบำทนำในกำร
พัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือของประเทศต่ำง ๆ เพือ่ นำไปสูก่ ำรพัฒนำที่ยั่งยืน
5. พัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
6. พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคกำรใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและ
โอกำสของพื้นทีจ่ ะช่วยกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ลดควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำ ลดกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำและประชำกรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดย
กำรสร้ำงสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหำกำรย้ำยถิ่นฐำน
7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำกรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับชุมชนในกำรนำควำมรู้และ
ทรัพยำกรในพื้นทีม่ ำผลิตเป็นสินค้ำและบริกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพของเศรษฐกิจฐำนรำกให้สำมำรถสร้ำงรำยได้
กระจำยรำยได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้ำชุมชนและยกระดับวิสำหกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งพัฒนำช่องทำง
กำรตลำดเชื่อมโยงกับระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้ำงพลังสังคม พลังชุมชนรวมทัง้ สร้ำงกำรเรียนรู้ ฝึก
อำชีพกลุ่มอิสระในกำรร่วมขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ
กำรพัฒนำคนไทยให้มีควำมพร้อมในกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนำคตเป็นพลัง
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีแบบแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รัฐบำลได้กำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำทีม่ ุ่งพัฒนำคนในทุกมิติตำมควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีควำมสมบูรณ์ เป็นคนดี

มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทัง้ กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคมทีเ่ หมำะสมแก่
ประชำชนในกลุม่ ต่ำง ๆ โดยมีนโยบำยกำรพัฒนำทีส่ ำคัญ ดังนี้
8. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนือ่ งจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำตำม
ศักยภำพ เพื่อสร้ำงคนไทยที่มพี ัฒ นำกำรเต็มตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือที่คำนึงถึง
ศักยภำพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรและสุขภำพกำร
อบรมเลี้ยงดู กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะทีเ่ กี่ยวข้องโดยเฉพำะกำรยกระดับ
คุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติทเี่ ป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน
8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีกำรนำเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิต
และพัฒนำครู ที่นำไปสูก่ ำรมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้
สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำงแรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำม
คิดเห็นให้มำกขึ้นควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร
8.2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนเพือ่ พัฒนำสมรรถนะของผูเ้ รียนทั้งในส่วน
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต และ
เป็นผู้เรียนทีส่ ำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
และภำษำที่สำมที่สำมำรถสือ่ สำรและแสวงหำควำมรู้ได้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพ และ
ทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน

8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม 4.0 โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำกำลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถนำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม
ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำกำลังคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้ำสูอ่ ุตสำหกรรม และ
เตรียมกำรสำหรับผลิตกำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพื่อรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต รวมทัง้
เร่งรัดและขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและ
อุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น
8.4 ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมทำงำนกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูงจำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย
เพื่อกลับมำเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรใน
องค์กร ซึง่ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยใน
ระยะแรกให้ควำมสำคัญกับกำรดึงดูดนักวิจัยผูเ้ ชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยรวมทัง้ มีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้
ทำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ำยอื่น ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒ นำนวัตกรรมเพือ่ ขจัดควำมเหลื่อมล้ำและควำม
ยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พื้นที่ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงโอกำสสำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สงู
วัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสมได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชน
อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพือ่
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศของ
ประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนด
วำระกำรวิจัยแห่งชำติ ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทัง้ ภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ชุมชน
และภำคเอกชนในทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทัง้ บูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์

8.5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรทำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูปและบูรณำกำรระบบกำรเรียน
กำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอื้อต่อกำรเพิม่ ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีกำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรทำงำนของภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำ
กำรกำรทำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่ และยกระดับงำนวิจัย สู่กำร
เพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กบั กำรพัฒนำครู เพิม่ ประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึงควำมจำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจทิ ัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มกี ำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดทีห่ ลำกหลำย เพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำน
กำรเรียนรูส้ ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทีเ่ หมำะสมสำหรับผู้ที่
เข้ำสู่สงั คมสูงวัย
8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณ ำกำรกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพีเ่ ลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำด
เล็กเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบกำรศึกษำในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหำหนีส้ ินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และทบทวนรูปแบบ
กำรให้กู้ยมื เพือ่ กำรศึกษำที่เหมำะสม

8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบทีเ่ อื้อต่อกำรพัฒนำทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพือ่ เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้
มีระบบทีส่ ำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนสำย
อำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทีอ่ ำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ในอนำคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยและอุดมกำรณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำของสังคม
เข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทัง้ ลงโทษผูล้ ะเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชำเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือทำงำนไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
9. พัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคมมุ่งเน้นกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและระบบ
ควำมคุ้มครองทำงสังคมที่ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสมนำไปสู่ควำมเสมอภำค
10. ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั
เข้ำมำช่วยในกำรให้บริกำรของภำครัฐ และกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆนอกจำกนี้
กระบวนกำรยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง กฎหมำยจะต้องได้รับกำรปรับปรุงให้มี
ควำมทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม

12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม
6. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินกำรด้ำน ควำมมั่นคงของภำครัฐ
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็น แก่นหลักของชำติ และ
ส่วนที่ 2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป โดยกำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรกำหนดนโยบำยได้
คำนึงถึงค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่นประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคม
อำเซียน และดำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดลุ ยภำพ”
นโยบำยควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบำยสำคัญเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย
1. นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ
2.4) ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สกึ เป็นส่วนหนึง่ ของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
3. นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.3) เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน

7. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำร
ดำเนินงำน สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) โดยกำหนดสำระสำคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต
2. กำลังคนได้รบั กำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกกำรทดสอบระดับชำติ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
สัดส่วนผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 – 19 ปี
ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15 – 17 ปี

9. สัดส่วนผูเ้ รียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์พฒ
ั นำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์สง่ เสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พฒ
ั นำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
7.
8. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
หลักกำร
1. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผูเ้ รียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทและเป็น
กำรศึกษำตลอดชีวิต

2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรปู กำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำค
ประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ
ระดับก่อนอนุบำล
เน้นประสำนงำนกับรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำร และ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทเี่ ชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบำล
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผูป้ กคลอง และชุมชน เพือ่ ออกแบบพัฒนำทักษะทีส่ ำคัญด้ำนต่ำงๆ
เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ทักษะกำรเรียนรู้จกั และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษำ
มุ่งคำนึงถึงพหุปญ
ั ญำของผูเ้ รียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถกู ต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
2. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพือ่ พัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรูจ้ ำกประสบ
กำรจริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่อกำรเรียนกำรเรียนรู้ และใช้ดิจทิ ัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ

ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM)
และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)
2. จัดกำรเรียนรู้ทหี่ ลำกหลำย เพื่อสร้ำงทักษะพื้นฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำร
มีงำนทำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำทีส่ ำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ ทักษะภำเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดระหว่ำงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัตริ ำชกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรือ่ งข้อกฎหมำย
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำกำลังตำมควำม
ต้องกำรจำเป็น ให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยจัด
กำรศึกษำ
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.... โดยปรับปรุงสำระสำคัญให้เอื้อต่อ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึง่ จำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พจิ ำรณำสื่อสำรอธิบำยทำควำมเข้ำใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู โดยเฉพำะครุระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้และทักษะ
ในกำรด้ำนพหุปัญญำของผูเ้ รียน
10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดทำแผนกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฎิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร
ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
9. นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 บัญญัติว่ำ
“รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รบั กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมนัยข้อ 3 กำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และตำมหมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ “ให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่ อใช้เป็นกรอบในกำร
จัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพือ่ ให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว”
อนึ่ง ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกำศ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกำร
พัฒนำประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศตำมวิสัยทัศน์ไว้ 6
ยุทธศำสตร์ คือ
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติเป็น
อย่ำงยิง่ เพรำะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนำคต จะต้องมีควำมพร้อมทัง้ กำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดรี อบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสือ่ สำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำร
เป็นคนไทยทีม่ ีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำม
ควำมถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้กำรพัฒนำประเทศไปสูเ่ ป้ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎำคม 2562 และ
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สูส่ ังคมอนำคตที่ยงั่ ยืน”
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพือ่ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

4. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผเู้ รียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุง่ สู่ Thailand 4.0
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสั ตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอื่น ๆ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี สุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย
มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสูส่ ำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ(ผู้พิกำร) กลุม่ ชำติพนั ธุ์กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และมีคุณภำพ
5. ผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
๖. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable

Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำ
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคตเป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

มำตรกำรและแนวดำเนินกำร
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ควำมมัน่ คงของมนุษย์ และของชำติเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ มุง่ เน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซือ่ สัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนทีม่ ีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น
ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันและทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต
และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐำน สภำพทำงภูมศิ ำสตร์ ด้ำนเศษฐกิจ และ
สังคม ซึง่ มีควำมแตกต่ำง ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นทีเ่ ฉพำะ กลุม่ ชำติพันธุ์ กลุม่ ผู้ดอ้ ยโอกำส และกลุม่ ทีอ่ ยู่ใน
พื้นทีห่ ่ำงไกล ทุรกันดำร พืน้ ทีส่ งู ชำยแดน ชำยฝัง่ ทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกำสได้รบั
กำรพัฒนำ สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ ได้รบั กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสม
ตรงตำม ควำมต้องกำร เป็นต้น
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรงกำร คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่

5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มทีอ่ ยู่ในพื้นทีห่ ่ำงไกลทุรกันดำร
เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มี
คุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถกู ต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ร้อยละของผูเ้ รียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
5. ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพำะกลุม่ ชำติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนำผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนแสดงออก
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมทีพ่ ึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์
มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
1.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำท
สมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสนิ ทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพือ่ พัฒนำผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
(2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
2 . พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัย คุกคำม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตำ่ ง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
2.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำมทีม่ ีผลกระทบต่อควำมมั่นคงภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ

ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว
(2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
(3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผูเ้ รียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้รับคำปรึกษำ
ชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย
3. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ดำเนินแผนงำน โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมยุทธศำสตร์ 6 ข้อ คือ
1. กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
5. กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนบนพื้นฐำนควำมหลำกหลำยในวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและควำมต้องกำรของชุมชน
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมและสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นทีจ่ งั หวัดชำยแดนภำคใต้ ให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัตงิ ำนในพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
4. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ
เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผเู้ รียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกำส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่ สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รบั กำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
4.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดำร
ชำยแดน ชำยฝัง่ ทะเล และเกำะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน
ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(3) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับ
สภำพบริบทของพื้นทีส่ ูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง” ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น
จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
4.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรูส้ ื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัด และประเมินผล
ที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มทีอ่ ยู่ในพื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร
(2) พัฒนำครูให้มีทกั ษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยในชีวิตประจำวัน
(3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต
ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจั ดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
บทนำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับศักยภำพและคุณภำพ
ของทรัพยำกรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดับ
กำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศทีพ่ ัฒนำแล้ว มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
นำนำประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียน ให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งทีจ่ ะต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ให้เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนเชิงสมรรถนะ
รำยบุคคล ตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทกั ษะทีจ่ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสือ่ สำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีทักษะควำมรู้ด้ำน
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรูไ้ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผูป้ ระกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม
และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะทีจ่ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรูเ้ รื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA

3. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีศักยภำพได้รบั โอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ มำตรกำรและ
แนวทำงกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพนำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร ตำม
ควำมสำมำรถควำมสนใจมีทกั ษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ศึกษำวิ เครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครือ่ งมือวัดแววจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภำครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู้ รียนค้นหำ
ตนเอง นำไปสูก่ ำรพัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรง
ตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผูเ้ รียน
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของวิธี และกระบวนกำรงบประมำณ ตั้งแต่จำนวน
งบประมำณในกำรสนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม วิธีกำรจัดสรร วิธีกำร
ด้ำนระบบบัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำม
เป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผูเ้ รียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ จัดทำแผนงำน โครงกำร
และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัดควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทัง้ ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถำนศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค
ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
1.5 กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดำเนินกำรวัดแววผู้เรียนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพและควำมถนัด
โดยจัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัตจิ ริง ( Active Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมกระบวนกำร
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) กำรเรียนรูเ้ ชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น
สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผเู้ รียน มีควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนำสุขพลำนำมัย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทัง้ ร่ำงกำยและจิตใจ
2.3 สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำผูเ้ รียนให้มี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร
และควำมถนัดของผูเ้ รียน
2.5 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำที่ 3 เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนของผูเ้ รียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำมสมรรถนะ
รำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำงในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2.7 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์มงุ่ เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เริ่มตัง้ แต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติ ปัญญำ มีศักยภำพ มีทกั ษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน
ชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบ
กำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและ
พลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพื่อกำรอำชีพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผูท้ ี่มบี ทบำทสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ต้อง
ตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดยครูตอ้ งมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก
“ครูผสู้ อน” เป็น“Coach” หรือ ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ทำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผเู้ รียน และมีบทบำท
เป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
กำรพัฒนำของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะนำไปสูก่ ำรพัฒนำนวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำมีทักษะอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มสี ุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทัง้ ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
6. ครูเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะ กำรเรียนรูห้ รือ
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
4. ร้อยละผู้เรียนทีจ่ บกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

มีทักษะกำรเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงสูอ่ ำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเองมีทักษะ
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทกั ษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
7. ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้ สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะสอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำน
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญำ มีทกั ษะสื่อสำรภำษำไทย มีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รบั กำรพัฒนำทัง้ 4 ด้ำน (ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยกำร
กำรเรียนรูผ้ ู้ให้คำปรึกษำหรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผเู้ รียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลีย่ นกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผูเ้ รียนและบริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ

(ฟัง พูด) และทักษะด้ำนดิจทิ ัล พร้อมทีจ่ ะได้รบั กำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำทีส่ ูงขึ้น
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปีสรุปและรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
เพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรปฐมวัย รวมทัง้ ผูป้ กครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำรวมทัง้ สรุปและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กปฐมวัยในรูปแบบทีห่ ลำกหลำย จัดสภำพแวดล้อมทัง้ ในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(2) จัดกำรเรียนรูส้ ร้ำงประสบกำรณ์เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
(3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิง่ อำนวยควำมสะดวก สนำมเด็กเล่นให้ได้มำตรฐำน มีควำม
ปลอดภัย สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) จัดหำสื่ออุปกรณ์ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำนและควำมปลอดภัย
(5) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มสี ุขภำวะที่ดี ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรมีส่วนร่วม
และกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
(7) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผูเ้ รียนระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รบั กำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
พัฒนำผูเ้ รียนให้มีพฒ
ั นำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทัง้ ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทลั (Digital) และใช้ดิจิทลั เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และดำเนินกำรประเมินรวมทั้งประสำนกำรดำเนินงำน เพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำร
พัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำร
เรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ

(5) ดำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รบั ประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร
(6) กำกับติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำภำพรวม
รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบตั ิจริง (Active Learning)
(2) จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุง่ เน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้ และระบบควำมคิดในลักษณะ
สหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตัง้ คำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพือ่ หำทำงแก้ปญ
ั หำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อและด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้
กำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทกั ษะพื้นฐำนในกำร
ดำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
(5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิม่ ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดำเนินกำรให้ผเู้ รียนได้รบั ประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง

(8) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีทักษะ
ด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ นำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิดสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำผูเ้ รียนให้มีพฒ
ั นำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ภำยใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวฒ
ั นธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสือ่ สำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทลั (Digital) และใช้ดิจิทลั เป็นเครือ่ งมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) ประสำนกำรดำเนินงำนเพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถควำมถนัดและควำมสนใจรวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้
เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมและนำไปปฏิบัติได้

(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิม่ ศักยภำพผูเ้ รียนที่มีควำมรู้และทักษะ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของ
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทัง้ ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.3.2 สถำนศึกษำ
(1) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้ ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และ
ระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตัง้ คำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพือ่ หำทำงแก้ปญ
ั หำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนที่มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออก
กำลังกำย และสนับสนุนให้ผเู้ รียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะ ของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทัง้ ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อถึงชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำ
ต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้ ตำมควำมถนัดควำมต้องกำรและควำมสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)

(6) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่
หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำม
สภำพจริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ รวมทัง้
กำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบ
ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำมตร้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส่งเสริมสนับสนุนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทรัพยำกรและจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรและกำรเรียนรู้
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรำกำลังครูและบุคลกร
ให้มีควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมสนับสนุน ให้มกี ำรพัฒนำผูบ้ ริหำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรูท้ ักษะประสบกำรณ์มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำร
และเด็กด้อยโอกำส
(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยควำมสะดวก สือ่ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนันสนุนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย
(Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนพัฒนำวิธีกำร
เรียนรู้ของตนเองตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
(1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจทิ ัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรูผ้ ่ำนระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีอปุ กรณ์ดิจิทลั (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจทิ ัลอย่ำงเหมำะสมตำมวัย
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพือ่ พัฒนำผูเ้ รียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรูผ้ ่ำนระบบดิจทิ ัล
3.2 สถำนศึกษำ
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรูป้ ระเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทลั เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
(2) จ ัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจทิ ัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรูด้ ้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบดิจิทลั
๔. กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องดำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู ในกำรผลิต และพัฒนำครูให้เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและ
สมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทัง้ เงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำง

เครือข่ำยพัฒนำครู ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูทมี่ ีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
สอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำกกำรวัดผลงำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
4.1 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ
กำรผลิตครูที่มีคุณภำพเป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู ให้ผลิตครู
ที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู
วิเครำะห์ควำมขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูวำงแผน
วิเครำะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นกั เรียนระดับ
มัธยมศึกษำที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับกำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ติดตำมและประเมินผลกำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ
4.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมำตรกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่
ของตน โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยกำร
กำรเรียนรู”้ ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำ
หน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรูเ้ พื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพื่อวำง
แผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)

(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ประสำน
ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ สนับสนุน
ให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรทีก่ ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำ
ในวิชำชีพ (Career Path)
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทกั ษะด้ำนกำรรู้ดจิ ิทลั (Digital Literacy) กำรสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3 สอดคล้องกับภำรกิจและ
หน้ำที่ของตน
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลทีเ่ น้นทักษะ
กำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครู ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรูส้ ำหรับผูเ้ รียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(12) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
และพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรูส้ ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลและตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อกำหนด ด้ำนคุณภำพและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
(15) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
นำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งระบบตัง้ แต่กำรจัดทำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จนถึงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทลั เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนำหลักสูตรเนือ้ หำดิจิทลั (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูเ้ รียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผบู้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจทิ ัล
4) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทลั ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลด
ควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ
บทนำ
นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพและมีมำรตฐำน และกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำง
มำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นทีจ่ ัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำ
ทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ จัดสรร
งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำร
จัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology)
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผเู้ รียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกัน
สิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์ กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วมมือ
ในกำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพและมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ

5. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพือ่ ให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. นำเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของประชำชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตงั้ ของสถำนศึกษำ
และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พกิ ำร
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจทิ ัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1.สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ ตลอดจนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล
(2) จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลศึกษำ วิเครำะห์
เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผน
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่รบั ผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ 0 - 6 ปี)
เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงบริกำร
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วน บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ
มีคุณภำพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่สนับสนุนให้ผเู้ รียนที่อยู่ห่ำงไกลได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภำพ และมำตรฐำน
ตำมบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ จัดทำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่ น 1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิง่ อำนวย
ควำมสะดวก 2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำ 4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) เป็นต้น กำรกำหนดมำตรฐำน
สถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พจิ ำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของ
สถำนศึกษำ เป็นสำคัญ

(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำสถำนศึกษำระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำ
ประเภทอื่น ให้มีคุณภำพและตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยเน้นสถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียนขนำดเล็กใน
พื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ
เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำทีม่ ี
คุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพือ่ ให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพ
พื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตงั้ ของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพื้นที่
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบกำรจัดทำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ประสำน
ควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเพื่อจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุม่ ขำดแคลน
ทุนทรัพย์เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดทำแผนงบประมำณและติดตำม กำกับ กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูง
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทลั
(Digital Literacy) แก่ผเู้ รียน
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital
Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผเู้ รียน
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจทิ ัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเหมำะสมเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองนำไปสูก่ ำรสร้ำงกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจทิ ัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจทิ ัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่ำงเหมำะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผูเ้ รียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
บทนำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ
ศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน” มำเป็นหลักในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรนำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินกำรเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศ
พัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและสิง่ แวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่ รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมนำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทัง้ 17 เป้ำหมำย มำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพื้นฐำน
ควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ไม่ให้มำกหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำจัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูล ด้ำนควำมรู้ เรือ่ ง ฉลำก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand 4.0
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรกิจกรรม เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค
สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบสำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรูข้ องนักเรียนและชุมชน

6. สถำนศึกษำในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำก 225 เขต มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้ และสร้ำงจิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้ กำรผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมำณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 225 เขต มีกำรทำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรูท้ ถี่ ูกต้องและสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ และ
มีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนทีโ่ รงเรียนและชุมชน
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรือ่ งกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำร
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำและทีบ่ ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสือ่ นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำง
สำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียน สำมำรถนำสื่อ นวัตกรรม ทีผ่ ่ำนกระบวนกำรคิด มำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ ตำมแนวทำง Thailand 4.0

8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้เป็น
สำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัตกิ ำรเพื่อจัดแนวทำงกำรดำเนินกำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำง
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ำและชุมชนคำร์บอนต่ำและพัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สงั คมคำร์บอนต่ำ
4. พัฒนำวิเครำะห์ แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ ในเรื่องกำรผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำ
และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น
คำร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน
5. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดทำ Road Map เป็นทีป่ รึกษำในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
โรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
6. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์ กำรเรียนรู้ ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภำค
7. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภำค
8. จัดสรรงบประมำณดำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร 225 เขต เพื่อดำเนินกำรต่อ
ยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชือ่ มต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียวและ
สถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนำยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผลส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทัง้ ระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และลดปริมำณขยะในสำนักงำนและสถำนศึกษำ

11. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เรื่องกำรผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
12. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดี สู่สงั คมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิง่ แวดล้อมที่ดี และ
กำรเลือกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้
สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำเรียนรูจ้ ำกแหล่งเรียนรู้โรงงำน
อุตสำหกรรมกำรผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมเพื่อนำควำมรูม้ ำประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำจัดค่ำยเยำวชน
วัยซนลดคำร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศปลอดขยะ
ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อย่ำงน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศ
เชิงคุณภำพพัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัล
เกียรติยศ ประชำสัมพันธ์ และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่ และเป็นต้นแบบสรุปผลรำยงำน
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
บทนำ
นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นทีส่ ำคัญ
เนื่องจำกเป็นนโยบำยที่กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระ
ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุมทัง้ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทัง้ ระดับสำนักงำนทัง้
ส่วนกลำง และระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ หน่วยงำนสำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีดิจิทลั Digital Technology เช่น

Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทัง้ ระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีสว่ นร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
2. หน่วยงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำม
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็นหน่วยงำนที่มหี น้ำที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำรและกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผเู้ รียน
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
2. สถำนศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำนส่วนกลำงได้รบั กำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำน
ที่มีควำมทันสมัยยืดหยุ่นคล่องตัวสูงพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็น
หน่วยงำนที่มหี น้ำทีส่ นับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบติดตำม เพือ่ ให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำรผู้เรียนครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ รียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชือ่ มโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสูก่ ำร
วิเครำะห์ เพือ่ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สผู่ ู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ( Big Data Technology)
8. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง มีแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็น
รำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อำนำจ และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของสถำนศึกษำ หรือกลุม่
สถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ หน้ำที่ และอำนำจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำกำร
เลือกประธำนและกรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ หรือของกลุม่ สถำนศึกษำ โดยให้
คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำย
และควำมแตกต่ำงของสถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำร และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่

(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำน ด้ำนธุรกำร
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ และด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพื่อมิให้งำนดังกล่ำว เป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู
ผู้ปฏิบัตหิ น้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ศึกษำ
วิเครำะห์ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบข้อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุม่
สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
(5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ จัดทำ
แผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุม่ สถำนศึกษำ ให้มีควำม
เป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มรี ะบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุม่
โรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำรคละชั้น เป็นต้น
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ยกระดับ
สถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ นำผล
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบตั ิกำรตรวจสอบติดตำมเพือ่ กำรปรับปรุง
พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มกี ำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีอสิ ระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(10) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ จัดอบรม
พัฒนำผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ทจี่ ำเป็น
สำหรับกำรปฏิบัตหิ น้ำที่

(11) สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำได้รบั กำรกระจำยอำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็น
รำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้
(12) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
2. พัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นมำตรกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนทั้งระดับ สำนักงำนส่วนกลำง
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นหน่วยงำนที่มหี น้ำทีส่ นับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้เป็นหน่วยงำนทีท่ ันสมัย มีหน้ำทีส่ นับสนุน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสถำนศึกษำ เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
(4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐำน (Area-based
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพื้นที่

(6) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุม่ โรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียนและสถำนศึกษำ
เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรนำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำใช้ในกำรจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนผูเ้ รียนทุกคนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรปฏิรปู กำรคลัง โดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงไปยังผูเ้ รียน เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสจู น์ตัวตนของผูเ้ รียนทีร่ ับจัดสรรงบประมำณ
ได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนผูเ้ รียน สำมำรถกำหนดเงือ่ นไขกำรจัดสรร
งบประมำณให้แก่ผเู้ รียนกลุม่ ต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำร
จัดสรรงบประมำณตรงไปยังผูเ้ รียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถำนศึกษำโดยตรง
(2) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
อุดหนุนผูเ้ รียนและสถำนศึกษำโดยตรง
(3) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสจู น์ตัวตนของผูเ้ รียน
เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะทำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรำยบุคคล กับ
กระทรวงมหำดไทย
(4) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผูเ้ รียน และสถำนศึกษำ โดยผ่ำนระบบธนำคำร

4. พัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัล
เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบนำไปสูก่ ำรนำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ ข้อมูลผูเ้ รียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูล
งบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผูเ้ รียน
เป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทัง้ ระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) ระบบรริหำรงำนสำนักงำน เช่น ระบบ
แผนงำนและงบประมำณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสำรบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Cloud Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ laaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Big Data Technology มำใช้ ในกำรเชื่ อมโยงข้อมูลของนักเรียน
ในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพือ่ นำมำวิเครำะห์คุณภำพของผูเ้ รียนในมิติต่ำง ๆ
(3) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ แลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทัง้ ภำยใน
และนอกสังกัดอีกทัง้ ยังเป็นระบบกลำงสำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับกำรทำงำนร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจทิ ัลต่ำง ๆ
(4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยง และ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระหว่ำงกระทรวงหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยบุคคลทีเ่ กี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพ และกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต
เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยทีม่ ีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศนำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ

(5) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครูเพือ่ ให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ตลอดจน
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องนำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 – 2564
วิสัยทัศน์
“มรดกโลกเลิศล้ำ เมืองแห่งอำรยธรรมและควำมสุขอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
“พัฒนำคนและสังคม กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เข้มแข็งและยั่งยืน”
เป้ำประสงค์
1.1 สร้ำงควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพและเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.2 อนุรักษ์วัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
1.3 ส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุล ต่อสภำพแวดล้อม
1.4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนและสังคม
ค่ำนิยมหลักจังหวัดสุโขทัย
“มุ่งเน้นผลงำน บริกำรด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศำสตร์จังหวัด”
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนำและส่งเสริม กำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรบริกำร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้
มำตรฐำนสำกล เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
2. พัฒนำและส่งเสริม กำรท่องเที่ยว ให้ได้มำตรฐำนและมีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นอย่ำงยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคน สังคม สุขภำวะและรักษำสมดุลสภำพแวดล้อม ให้เข้มแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนำและส่งเสริม กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรบริกำร ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ได้
มำตรฐำนสำกล เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
1.1 เพิ่มมูลค่ำกำรผลิตภำคเกษตรให้มีคุณภำพปลอดภัยและได้มำตรฐำน
(1) ส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงครบวงจร
(2) ส่งเสริมกำรเกษตรเพื่ออุตสำหกรรมและกำรแปรรูป
(3) ส่งเสริมกำรเกษตรทำงเลือกและตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต
ของชุมชน
1.2 พัฒนำส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมและกำรแปรรูป ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำของชุมชนและครัวเรือน
(2) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำหัตถกรรมและวัฒนธรรม
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
(4) สนับสนุนกำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมและผลงำนวิจัย
1.3 ยกระดับคุณภำพกำรผลิตและบริกำร ให้ได้มำตรฐำนปลอดภัยและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(1) ด้ำนอำหำร ที่อยูอ่ ำศัย ที่พัก และสุขภำพ
(2) ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
(3) ด้ำนระบบโลจิสติกส์
(4) ด้ำนกำรศึกษำ ท่องเที่ยว กีฬำและนันทนำกำร
(5) ด้ำนภำครัฐ
2. พัฒนำและส่งเสริม กำรท่องเที่ยว ให้ได้มำตรฐำนและมีเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นอย่ำงยัง่ ยืน
2.1 สร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยว

(1) มำตรฐำนด้ำนกำรรักษำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และควำมสะอำดของสถำนทีท่ ่องเที่ยว
(2) มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและกำรคมนำคมของสถำนที่ท่องเที่ยว
(3) มำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
2.2 ฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ และวิถีชีวิตชุมชนให้เป็นกิจกรรม
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
(1) ค้นหำและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของชำวสุโขทัย
ให้สืบทอดต่อไปอย่ำงยั่งยืน
(2) พัฒนำและเชื่อมโยง ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ให้เป็นกิจกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
2.3 เพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยว
(1) เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ภูมิภำคอื่น ทั้งภำยในประเทศและในระดับสำกล
(2) ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และกำรสร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะ
3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคน สังคม สุขภำวะและรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมให้เข้มแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคน สังคม และสุขภำวะอย่ำงยั่งยืน
(1) ด้ำนสุขภำพพลำนำมัยและอำหำร
(2) ด้ำนสถำบันครอบครัว เด็ก เยำวชน สตรี ผู้ดอ้ ยโอกำส คนพิกำรและผูส้ ูงอำยุ
(3) ด้ำนอำชญำกรรมและยำเสพติด
(4) ด้ำนกำรแพร่ระบำดโรคในมนุษย์ สัตว์และพืช
(5) ด้ำนกำรจรำจรและขนส่ง
(6) ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกำรคุ้มครองแรงงำน
(7) ด้ำนกำรสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ควำมปรองดอง และควำมรักสำมัคคีของคนในชำติ

(8) ด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 ป้องกันและสร้ำงสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
(1) ป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติและมลพิษต่ำงๆ
(2) ป้องกัน ดูแลรักษำและสร้ำงสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำไม้ และแหล่งน้ำ
(3) ส่งเสริมกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทน
3.3 เสริมสร้ำง ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ให้เข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน
(1) ด้ำนสถำบันหลักของชำติตำมแนวทำงระบอบประชำธิปไตย
(2) ด้ำนกำรรักษำระเบียบวินัย กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำร
ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภำคส่วน

กระบวนกำรพัฒนำ : PDCA เพิ่มคุณค่ำ พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

Plan
- ร่วมวำงแผน/SWOT
- กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน

Do

Act

- ร่วมปรับปรุง ทบทวน

- ร่วมดำเนินกำร / TQM

- ร่วมแก้ไข พัฒนำระบบ
ให้ถูกต้อง

- พัฒนำครู / ผู้บริหำร/
- จัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ ี่หลำกหลำย

เก่ง ดี มีสุข

- จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (ร.ร.ขนำดเล็ก)

- แลกเปลีย่ นเรียนรู้

- กำรรวม ร.ร./รวมชั้นเรียน
- กำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
Check

- ร่วมประกันควำมสำเร็จ
- กำรประกันคุณภำพภำยใน/ภำยนอก
- กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
- กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ

- ให้รำงวัล เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ
* TQM - Total Quality Management

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ (SWOT Analysis)
SWOT
* กำหนดกลยุทธ์ในกำร
พัฒนำองค์กรต่อไป
- สร้ำง/ส่งเสริม
- พัฒนำ

ตกอยู่ในสภำพเอื้อแต่อ่อน (Question Marks)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอก โดยมีผลกำรวิเครำะห์ดงั นี้
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
1. ด้ำนโอกำส
1.1 มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิปัญญำทีด่ ีงำมเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่
หลำกหลำย สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.2 ผู้ปกครองให้ควำมสำคัญต่อบุตรหลำนในกำรเข้ำโรงเรียนที่มีคุณภำพ ทำให้สถำนศึกษำ
ต้องเร่งพัฒนำคุณภำพ
1.3 ประชำชน ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรภำยนอก ให้ควำมสำคัญและให้ควำมร่วมมือต่อกำร
จัดกำรศึกษำ
1.4 มีกฎหมำย พรบ.กำรศึกษำ นโยบำย ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึง่ เอือ้ ต่อกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ

1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทัง้ ภำครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
1.6 มีค่ำนิยมทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 องค์กรทัง้ ภำครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือในกำรจัดกำรศึกษำ
1.8 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เอื้อต่อกำรทำงำนสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ
กำรบริหำรงำน กำรสื่อสำรมำกขึ้น
2. ด้ำนอุปสรรค
2.1 วัฒนธรรมและค่ำนิยมของผู้ปกครอง มีกำรส่งบุตรหลำนเข้ำไปเรียนในเมืองมำกขึ้นทำให้
โรงเรียนในท้องถิ่นมีนักเรียนลดลง
2.2 วัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำจึงทำให้ค่ำนิยมเปลี่ยนไปตำมกระแสของสังคมและวัฒนธรรม
ต่ำงชำติ ส่งผลให้เยำวชนไทยละเลยวัฒนธรรมประเพณีไทย สนใจวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมำกขึ้น
2.3 เด็กจำกครอบครัวทีผ่ ู้ปกครองมีอำชีพที่ต้องย้ำยถิ่นที่อยูบ่ ่อยๆ ทำให้กำรเรียนไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียน
2.4 มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ทำให้นโยบำยเปลี่ยนตำมรัฐบำลด้วย
2.5 กำรเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ที่ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.6 กฎหมำย และระเบียบของหน่วยงำนอื่น ไม่เอื้อต่อกำรสนับสนุนงบประมำณให้กับ
สถำนศึกษำ
2.7 คนว่ำงงำน ทำให้เกิดควำมยำกจน มีภำระหนีส้ ินเพิม่ มำกขึ้น
2.8 กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำทำได้น้อยไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
2.9 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ผเู้ รียนขำดคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลให้นักเรียน
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ เนื่องจำกไม่มีข้อจำกัดในกำรเรียนรู้

2.10 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัย คิดค้นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อนำไปในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำยังทำได้น้อย
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1.1 กำรกำหนดนโยบำยมำจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง
1.2 มีกำรจัดตั้งกลุม่ เครือข่ำยโรงเรียนและศูนย์ประถมศึกษำอำเภอ
1.3 มีสถำนศึกษำให้บริกำรประชำชนวัยเรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้ครอบคลุมทั่วถึง
1.4 สถำนศึกษำจัดให้ผเู้ รียนได้รบั กำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทีห่ ลำกหลำย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
1.5 จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
1.6 มีกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนจำกภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
1.7 บุคลำกรมีศักยภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์
1.8 มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
1.9 มีระบบกำรบริหำรติดตำมด้ำนกำรเงินทีม่ ีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
1.10 เบิกจ่ำยเงินถูกต้องตำมระเบียบ รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
1.11 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ และทรัพยำกรจำกชุมชนและหน่วยงำนอื่น ๆ วัสดุ อุปกรณ์
ได้ตำมควำมต้องกำร

2. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
2.1 นโยบำยกำหนดมำจำกส่วนกลำง โครงกำร/กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตำมสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
2.2 ขำดกำรประสำนงำนด้ำนนโยบำยและกำรประชำสัมพันธ์
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ำกว่ำมำตรฐำนบำงกลุม่ สำระ
2.4 นักเรียนทีม่ ีควำมสำมำรถพิเศษยังไม่ได้รบั กำรสนับสนุนเท่ำที่ควร
2.5 คุณภำพผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ลดลง
2.6 โรงเรียนขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน
2.7 บุคลำกรปฏิบัติงำนไม่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง
2.8 นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลยังไม่กระจำยอำนำจสูส่ ถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง
2.9 บุคลำกรมีปัญหำหนีส้ ินทำให้ไม่มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
2.10 โรงเรียนขำดควำมรู้ในด้ำนกำรเงินทำให้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เบิกจ่ำยผิดวัตถุประสงค์
2.11 โรงเรียนขนำดเล็กมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอล้ำสมัย ไม่มีคุณภำพ

ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ส ำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มี อำนำจหน้ำที่ ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำและส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ประชำกรวัยเรียนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ก ำรศึกษำประถมศึก ษำสุโขทั ย เขต 1 จึง ได้ก ำหนดกรอบทิศทำงในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 -2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.
2558 - 2564 จุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 - 2564 และนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ใส่ใจค่ำนิยม 12 ประกำร บนพื้นฐำน ของ
ควำมเป็นไทย ธำรงรักษำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนได้รบั กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
เท่ำเทียมและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร สำมำรถดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถปรับตัวก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ
ธำรงรักษำซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของสุโขทัย
3. ส่งเสริมและกำกับ ติดตำม ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
4. ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรผลิตสื่อนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล สนับสนุนให้
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน อย่ำงเท่ำเทียม และทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร

มีควำมตระหนักร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนำ
หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ มีทักษะทำงวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับมีโอกำสในกำรศึกษำต่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น และมีอัตรำกำร
เรียนต่อสำยอำชีพเพิม่ สูงขึ้น ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
5. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีศักยภำพในกำรปฏิบัตงิ ำนและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วน
7. มีผลงำนวิจัย และสื่อนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนได้
กลยุทธ์
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 จึง
กำหนด
กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริยท์ รงเป็นประมุข และกำรทำนุบำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
จุดเน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นกำรดำเนินงำนเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ

1) ประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพและเสมอภำค
2) นักเรียนทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ(ผูพ้ ิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผูม้ ีควำมสำมำรถพิเศษ)
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบทีเ่ หมำะสม
3) นักเรียนได้รบั กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
1.2 ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้
1) สถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสูก่ ำร
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ
2) สถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน
3) สถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
4) สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
5) สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
6) หน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
1.3 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
1) นักเรียนทุกคนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
2) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพฒ
ั นำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม
สติปัญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 - 6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
5) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ
(NT) ด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำ
6) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่รอ้ ยละ
50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
7) นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรจำกกำรเรียนรูผ้ ่ำนกิจกรรม
กำรปฏิบัตจิ ริง(Active Learning)
8) นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนสอดคล้องกับทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme
for International Student Assessment) สูงขึ้น

1.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมำชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
1) สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน
2) สถำนศึกษำปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
3) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
4) นักเรียนได้รบั กำรส่งเสริมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
5) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร
6) หน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7) หน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
8) หน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อมอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป
9) นักเรียนได้รบั กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล
2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแผนกำรพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan:
ID PLAN) และได้รบั กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย
3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์
เกื้อกูล ควำมมั่นคง และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
4) หน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) หน่วยงำนทุกระดับใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพมีกำรกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

2) หน่วยงำนทุกระดับจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) หน่วยงำนทุกระดับได้รบั กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
4) สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มปี ระสิทธิผล
5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน
ร่วมอย่ำงเข็มแข็ง
6) หน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
7) หน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจน กำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และกำรทำนุบำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของสถำนศึกษำ มีกำรบูรณำกำร
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ ในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ อย่ำงยั่งยืน
2 ร้อยละของสถำนศึกษำ ปลูกฝงและเสริมสร้ำงวิถี

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี
100
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3 ร้อยละของนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำร เรียนรู้ประวัติศำสตร์ และ
ควำมเป็นพลเมือง

ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5 ร้อยละของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ ร้อยละ
อันพึงประสงค์
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4 ร้อยละของนักเรียนได้รบั กำรส่งเสริมและมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกีย่ วกับประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก ของคนไทย ๑๒
ประกำร
6 ร้อยละของนักเรียน ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ภัย
คุกคำมในรูปแบบใหม่
7 ร้อยละของนักเรียนได้รบั กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของสถำนศึกษำนำหลักสูตรระดับปฐมวัย

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่กำร 100
ปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภำพ
2 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรูส้ อดคล้อง กับ
หลักสูตร ตำมควำมจำเป็น และควำมต้องกำรของ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3 ร้อยละของนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำม สำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

4 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน ภำษำ
อำเซียน อย่ำงน้อย 1 ภำษำ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

5 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและประเมินผล ที่มี ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

9 จำนวนร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผล จำนวน
กำรทดสอบคะแนน ควำมสำมำรถพื้นฐำน ระดับชำติ ร้อยละ
(NT) ด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผล ตั้งแต่ เพิ่มขึ้น
จำกปีที่
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ

จำนวน

จำนวน

จำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จำกปีที่

จำกปีที่

จำกปีที่

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

คุณภำพและมำตรฐำน

100

6 ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มี
ร้อยละ
พัฒนำกำร ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม สติป 100
ญญำ และพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น
7 ร้อยละของนักเรียน มีทักษะ กำรอ่ำน กำรเขียน ผ่ำน ร้อยละ
เกณฑ์ตำมช่วงวัย
100
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
8 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำร
อ่ำน

10 จำนวนร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสำระ เพิม่ ขึ้นจำก

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จำกปีที่

จำกปีที่

จำกปีที่

จำกปีที่

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

ผ่ำนมำ

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ปีกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ
11 ร้อยละของนักเรียน มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
แก้ปญหำ และ คิดสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)
12 ร้อยละของนักเรียน มีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สอดคล้องกับทักษะ
กำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
13 ร้อยละของสถำนศึกษำปลูกฝงทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กบั นักเรียน
14 ร้อยละของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้สื่อ กำรเรียน
กำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุด และแหล่ง
เรียนรู้
15 ร้อยละของสถำนศึกษำ มีหลักสูตรทักษะอำชีพ
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
16 ร้อยละของนักเรียน ทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
(ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผูม้ ีควำมสำมำรถพิเศษ)
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ ด้วยรูปแบบทีเ่ หมำะสม

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ที่

ตัวชี้วัด

17 ร้อยละของสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
18 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
(Programme for International Student

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

จำนวน 8 จำนวน

จำนวน

จำนวน

สำระ

8 สำระ

8 สำระ

Assessment)
19 ร้อยละของสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
นักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
20 ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) มีนวัตกรรม เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
21 ร้อยละของครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิจัยในชั้น
เรียนและนำผลกำรวิจัยไปใช้พฒ
ั นำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
22 จำนวนผลงำนวิจัยและสื่อนวัตกรรมทีส่ ำมำรถ
นำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน

8 สำระ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

80

80

2 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร ร้อยละ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
80
หลำกหลำย

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

80

3 สถำนศึกษำมีแผนอัตรำกำลังในกำรสรรหำและบรรจุ ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสุข ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

6 จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

จำนวน
80

จำนวน
80

จำนวน
80

จำนวน
80

7 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รบั กำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำร
พัฒนำ ผ่ำนสือ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
ที่ทันสมัย

แต่งตั้งตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
4 ร้อยละของครูผู้ช่วยได้รับกำรประเมิน และพัฒนำ

ในกำรปฏิบัตงิ ำน

เกื้อกูล ควำมมั่นคง และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง บริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4 ร้อยละของนักเรียนได้รับ กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ใน ร้อยละ
ระบบคุ้มครองนักเรียน
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5 ร้อยละของนักเรียนได้รบั กำรพัฒนำเต็มตำม

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

6 ร้อยละของนักเรียน ได้รบั กำรศึกษำทีเ่ หมำะสม เต็ม
ตำมศักยภำพ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

7 ร้อยละของนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

40:60

40:60

40:60

1 ร้อยละของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับ ได้รับโอกำส ร้อยละ
ในกำรเข้ำรับบริกำร ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มี
คุณภำพและเสมอภำค

100

2 ร้อยละของนักเรียนได้รบั กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ร้อยละ
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 ร้อยละของนักเรียนได้รบั กำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ ในระบบส่งเสริมควำมประพฤติ นักเรียน

ศักยภำพ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม

อย่ำงทั่วถึง
8 จำนวนผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับเรียนต่อขั้นพื้นฐำน

90
9 อัตรำส่วนนักเรียนต่อสำยอำชีพกับสำยสำมัญ

40:60

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ สร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด้อม
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงำน ทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด ตำมหลัก

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง
2 ร้อยละของหน่วยงำน ทุกระดับมีหลักสูตร
กระบวนกำร เรียนรู้กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3 ร้อยละของหน่วยงำน ทุกระดับมีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ กับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อม อย่ำงน้อย 1
เครือข่ำยขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทีม่ ีประสิทธิภำพมีกำรกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรร

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

มำภิบำล
2 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับจัดทำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณสอดคล้องแนวทำง กำรดำเนินงำน
โครงกำรสนับสนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำร จัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน ที่มีประสิทธิผล

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

5 ร้อยละอัตรำกำรออกกลำงคัน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ร้อยละ
0.2

ร้อยละ
0.2

ร้อยละ
0.2

ร้อยละ
0.2

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

6 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำน
เชิงประจักษ์

7 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำย สร้ำงควำม ร้อยละ
เข้มแข็งในกำร ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำง
น้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป
8 ร้อยละของเขตพื้นที่กำร ศึกษำมีกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็ง ในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง 100
ประชำรัฐ
9 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ สำธำรณชน ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก ในกำรจัด
กำรศึกษำ

ที่

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

11 ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กได้รบั กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

12 ผลกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

ระดับดี
ขึ้นไป

ระดับดี
ขึ้นไป

ระดับดี
ขึ้นไป

ระดับดี
ขึ้นไป

ขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
10 ร้อยละของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำนข้อมูล
กับสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำร ศึกษำในกำร
คัดเลือก นักเรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

2562

2563

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
2561

2564

2562

2563

2564

2561-2564

1. ค่าสาธารณูปโภค
1.1 ค่าไฟฟ้า

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

1.2 ค่าประปา/ค่านา้ บาดาล

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

1.3 ค่าโทรศัพท์

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

1.4 ค่าบริการไปรษณียโ์ ทรเลข

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

1.5 ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000
3,880,000

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์

500000

500000

2.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

500000

500000

500000

500000

2,000,000
1,000,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติ
ขันพืนฐาน (ONET)

ร้อยละ

3

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

3

3

3

2561

1. ชื่อโครงการ ลูกพ่อขุนรามคาแหงอ่านคล่อง
เขียนคล่องทัง้ ห้องเรียน
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ จัดท้าสื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านการเขียน
ให้กับโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
2) เพือ่ ประเมินและให้รางวัลแก่นักเรียน ครูผู้สอนและ
ผู้บริหารทีผ่ ่านการประเมิน
1.2 วิธกี ารดาเนินงาน
1) .ประชุมคณะด้าเนินงาน
2) จัดท้าสื่อการเรียนการสอน
3) .ด้าเนินการประเมินตามระยะเวลาทีก่ ้าหนด
4) จัดท้าเกียรติบัตร โล่ รางวัล
5) .มอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล

1,297,900

2562
300,000

2563
300,000

2564
300,000

2561-2564
2,197,900

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติ
ขันพืนฐาน (ONET)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

3

3

3

3

2561

2. ชื่อโครงการ พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สือ่ สาร พิชิต
โอเน็ต กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความรู้
ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้นักเรียนให้มคี วามสามารถในการอ่าน
เขียน สื่อสาร พิชิตโอเน็ต
2) เพือ่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคมู่ อื
การจัดการเรียนรู้นักเรียนให้มคี วามสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร
พิชิตโอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3) เพือ่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้การอ่าน เขียน สื่อสาร พิชิตโอเน็ต กลุ่มสาระการ
2.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมคณะด้าเนินการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) .ประชุมครูกลุ่มเป้าหมาย
แจกคูม่ ือการอ่าน เขียน สื่อสาร พิชติ โอเน็ต
3) นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้

411,900

2562
400,000

2563
400,000

2564
400,000

2561-2564
1,611,900

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง

ตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

3

3

3

3

2561
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการทดสอบระดับชาติ

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่าน

ขันพืนฐาน (ONET)

เทคโนโลยี (DLIT)
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

มีความรู้ความ

เข้าใจการจัดการเรียนรู้ดว้ ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
และเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT)
2) เพือ่ ให้ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ ยด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT)
3) เพือ่ ให้ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสร้างเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้ดว้ ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ในการพัฒนาสื่อการ
เรียน

การสอน

3.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมคณะด้าเนินการน
2) ประชุมครูกลุ่มเป้าหมาย
3) นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้

405,100

2562
400,000

2563
400,000

2564
400,000

2561-2564
1,605,100

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

4. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการคิด

ศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมี

วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21

พัฒนาทางด้านร่างกายและผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี

โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรเป็นฐาน
(Creativity Based Learning :CBL)
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาครูให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์
และทัษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL
2) เพือ่ ให้ครูมที ักษะการจัดการเรียนรู้
การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์
3) ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
4) เพือ่ นิเทศติดตามการเรียนการสอน
ทักษะการคิด วิเคราะห์
4.2.วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) .ประชุมอบรมพัฒนาครู
2) นิเทศติดตามและประเมินผล
ปฐมวัย

117,200

2562
120,000

2563
120,000

2564
120,000

2561-2564
477,200

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

5. ชื่อโครงการ จัดทาสือ่ การสอนเพือ่ ใช้

ศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมี

ในกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตาม

พัฒนาทางด้านร่างกายและผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
5.1 วั ตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ ครูผู้สอนปฐมวัย
มีความรูแ้ ละความสามารถในการจัดท้าสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อใช้ในกิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรูต้ ามหลักสูตร
2) .เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัย
ให้ ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการทัง 4 ด้าน
3) เพื่อส่งเสริมให้ โรงเรียนที่เปิ ดสอน
ระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
5.2 วิ ธีดาเนินการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1) ประชุมอบรมครูผู้สอนปฐมวัย
2) นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย

90,000

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
390,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

6. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัด

ผลการทดสอบระดับชาติ

การเรียนรู้สกู่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์

ขันพืนฐาน (ONET)

ทางการเรียนคณิตศาสตร์
6.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่
มีผลทดสอบระดับชาติต่้ากว่า
ระดับะประเทศ และกลุ่มสนใจ
2) เพือ่ ครูสามารถออกแบบการจัด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทีม่ งุ่ เน้น
ให้มคี วามรู้ ความสามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด
6.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ประชุมอบรมผู้สอนคณิตศาสตร์
2) นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์

100,000

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
400,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

7. ชือ่ โครงการ พัฒนากระบวนการคิด
ของผูเ้ รี ยนโดยใช้การสอนแบบโครงงาน

ขันพืนฐาน (ONET)
7.1 วั ตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
2) เพื่อให้ ครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ามารถน้ากระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานไปจัดประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนได้
3) เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้ ครูผู้สอน
น้าการสอนแบบโครงงานไปพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนอย่ างเป็ นระบบ
และต่อเนือ่ ง
7.2 วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1) ประชุมอบรมพัฒนาครู
2) นิเทศติดตามและประเมินผล

120,000

2562
120,000

2563
120,000

2564
120,000

2561-2564
480,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิ านและการ
จัดการศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพ

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

8. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพิชิตคุณภาพ
ผูเ้ รียนศตวรรษที่ 21
8.1 วัตถุประสงค์
1) พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร (Communicative Language
Teaching: CLT) ส้าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้สามารถจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนรักการ
สื่อสาร กล้าแสดงออกมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2) เพือ่ พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Project – Based Learning: PBLส้าหรับ
ครูผู้สอนชันประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมขยายโอกาส ให้ครู
สามารถออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยการลงมือท้า และ
เกิดการเรียนรู้จากภายในใจและสมองของตนเอง ครูช่วยแนะน้า
ผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง
3) เพือ่ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแบบ Professional Learning Communication: PLC

412,000

2562
500,000

2563
500,000

2564
500,000

2561-2564
1,912,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายและผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

9. ชื่อโครงการ มิตรภาพไร้พรมแดน
พหุวัฒนธรรมไทย-พม่า
9.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในจังหวัดสุโขทัย มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) ของ
ประเทศไทยและประเทศพม่าเพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
2) เพือ่ ให้ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในจังหวัดสุโขทัย สามารถจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม
ไทย-พม่า ได้
3) เพือ่ นิเทศ ก้ากับ ดูแลให้ค้าแนะน้า ช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย
สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษาได้

160,795

2562
150,000

2563
150,000

2564
150,000

2561-2564
610,795

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 3 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง

ตัวชี้วัด
จ้านวนกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมและเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

10. ชื่อโครงการ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่าง
ทัว่ ถึงและลดอัตราการออกกลางคันของประชากรวัยเรียน
10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน และนักเรียนทีม่ ี
แนวโน้มจะออกกลางคัน และติดตามให้ความช่วยเหลือ นักเรียนให้
สามารถเข้ารับการศึกษาได้จนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
10.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส้ารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและมีแนวโน้มทีจ่ ะออก
กลางคัน และจัดท้าแผนเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ

66,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

2561-2564
216,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง

ตัวชี้วัด
ร้อยละของกลุ่มผู้เรียนทีไ่ ด้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

11. ชื่อโครงการ อบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
11.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มกี าร
แต่งตังเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาพร้อมมีบัตรประจ้าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีฯ่ และสามารถปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ในอันทีจ่ ะด้าเนินการ
เพือ่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มแี นวทาง
ปฏิบัตงิ าน และสามารถน้าความรู้ไปใช้ในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3) เพือ่ สร้างเครือข่ายและแกนน้าในการดูแล
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาและ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
11.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอขออนุมตั โิ ครงการ/กิจกรรม
2. วางแผนการด้าเนินการ/แจ้งโรงเรียน
3. อบรมหลักสูตร พสน.
1) แต่งตังคณะท้างาน
2) จัดท้าคูม่ ือ พสน./เอกสารประกอบการอบรมฯ

3) เชิญวิทยากร/ผู้เข้าอบรมฯ
4) ด้าเนินการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตามก้าหนดการ
4. สรุป/รายงานผลการด้าเนินงาน

107,490

2562
200,000

2563
200,000

2564
200,000

2561-2564
707,490

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของกลุ่มผู้เรียนทีไ่ ด้รับโอกาสทางการศึกษา

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

12. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการรู้หนังสือ

อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม
12.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ป้องกันการลืมหนังสือ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ ประชาชน ตลอดจนประชากรวัยแรงงาน
ได้เรียนรู้ตามความต้องการ ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสม
12.2 กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและ
ตามศักยภาพของผู้เรียน
2. พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ทีส่ อดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย
3. การนิเทศติดตาม
4. การวัดผลประเมินผล

161,500

2562
150,000

2563
150,000

2564
150,000

2561-2564
611,500

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันถึง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

13. ชื่อโครงการฝึกอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ

ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ช่อสะอาด

และการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

13.1 วัตถุประสงค์

พอเพียง

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

1) เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน้าไปใช้ในสถาน
ศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2) เพืน่ สร้างพลเมืองดีดว้ ย
ขบวนการลูกเสือ
3) เพือ่ สร้างความมีวนิ ัยของ
ลูกเสือไปใช้กบั การสร้างพลเมือง
ดีของชาติ
13.2 วิธีดาเนินการ
1) พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทุกระดับ จ้านวน 5 รุ่น
รุ่นละ 3 วัน 2 คืน

749,000

2562
700,000

2563
700,000

2564
700,000

2561-2564
2,849,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูเ้ รียนทุกคน ได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และการ
ด้าเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด้าเนินการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

14. ชื่อโครงการ การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ ถานศึกษา
14.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ครูและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพือ่ ประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 จ้านวน 49 โรงเรียน
3) เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา จ้านวน 1 แห่ง
14.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ส้ารวจโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมในการรับการประเมิน
2) แต่งตังคณะท้างานเพือ่ ด้าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
3) ท้าหนังสือแจ้งโรงเรียนในแต่ละกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วม
4) จัดท้าเอกสารประกอบการอบรม
5) ด้าเนินงานในแต่ละกิจกรรมทีก่ ้าหนดขึน

225,500

2562
300,000

2563
300,000

2564
300,000

2561-2564
1,125,500

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

15. ชื่อโครงการ การขับเคลือ่ นนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย

ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

12 ประการ สูก่ ารปฏิบตั ิ

และการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

15.1 วัตถุประสงค์

พอเพียง

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

1) เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมแรง
ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอ ต่อเนื่อง
2) เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมใิ จใน
ประวัตศิ าสตร์และศิลปวัฒนธรรม ตระหนักร่วมอนุรักษ์และท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย

2561

2562

2563

2564

3,378,080

3,300,000

3,000,000

3,000,000

2561-2564
12,678,080

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

16. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
16.1 วัตถุประสงค์

เพือ่

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมทีส่ ร้าง
เสริมคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ให้แก่เด็กได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
16.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1)

แต่งตังคณะกรรมการก้าหนดกรอบกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะของ
เด็กปฐมวัยทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จ้านวน 15 คน ระดับจังหวัด
2) ประชุมคณะกรรมการก้าหนดกรอบกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีส่ อดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ จ้านวน 15 คน ระดับจังหวัด
3) จัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดท้าเอกสารกรอบกิจกรรม
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกแห่ง
5) นิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมของ
6) รายงานผลการด้าเนินงาน

สถานศึกษา

2561

2562

2563

2564

3,413,780

3,500,000

3,500,000

3,500,000

2561-2564
13,913,780

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันถึง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

17. ชื่อโครงการประกวดโครงการธนาคารขยะ

ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

รีไซเคิล ปีการศึกษา 2561

และการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

17.1 วัตถุประสงค์

พอเพียง

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

1) .เพือ่ ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิงขยะ
ให้ถูกทีแ่ ก่นักเรียน
2) .เพือ่ เป็นแนวทางด้าเนินการตัวชีวัดสู่
ความส้าเร็จของโรงเรียนการสร้างจิตส้านึกด้านการจัดการ
ขยะ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3) เพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริม
ความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
4) เพือ่ น้าผลพลอยได้จาการตังโครงการธนาคาร
ขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ
17.2 วิธกี ารดาเนินการ
1) แต่งตังกรรมการประกวดระดับจังหวัด
2) ประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา

3) จัดท้าเอกสารคูม่ อื ประกอบการประเมิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.4) ด้าเนินการประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ปีการศึกษา 2560
5) มอบโล่ และเกียรติบัตร (แบ่งเป็นระดับประถมฯ
และมัธยมศึกษา)
6) สรุปผลการด้าเนินงาน

62,800

2562
70,000

2563
70,000

2564
70,000

2561-2564
272,800

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 4 ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสในการศึกษาต่อการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพิม่ ขึ้น และมีอตั ราการเรียนต่อสายอาชีพเพิม่ สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง

ตัวชี้วัด
จ้านวนกลุ่มผู้เรียนทีไ่ ด้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ ถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

จ้านวน

จ้านวน

จ้านวน

จ้านวน

จ้านวน

2561

18. ชื่อโครงการ สตูลโมเดล เพือ่ แก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ของจังหวัดสุโขทัย
18.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้สถานศึกษามีความรู้เรื่อง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) เพือ่ ติดตามนักเรียนทีอ่ อกกลางคัน
ให้กลับเข้ามาเรียนในระบบและนอกระบบ
3) เพือ่ ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
18.2 วิธกี ารดาเนินงาน
1) ประชุมเจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบเรื่อง
เด็กออกกลางคัน
2) จัดเก็บข้อมูลนักเรียนออกกลางคันจากหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด
3) สรุปข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย
4) ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน
5) สรุปผลการด้าเนินงาน
6) สร้างเครือข่ายต้นกล้าแห่งความสุข(มีเวทีให้นักเรียนแกนน้า
เสนอผลงาน) เป็นกิจกรรมทีน่ ักเรียนแกนน้าลงชุมชน เพือ่
สร้างเครือข่ายต้นกล้าแห่งความสุข ให้เป็นแหล่งรวมพลังงาน
บวกของนักเรียนต้นแบบ
7) โรงเรียนด้าเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข เป็น
กิจกรรมทีม่ นี ักเรียนแกนน้าเป็นตัวหลักในการด้าเนินงานและ
มีผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้สนับสนุน
8) กิจกรรม "เติมพลังงานความสุข" (ติดตามผล)
เป็นกิจกรรมที่ประชุมแกนนาที่ทางานเจอปัญหาได้ในช่วงเวลา
หนึ่ง เพือ่ เติมไฟในการท้างาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

152,000

2562
150,000

2563
150,000

2564
150,000

2561-2564
602,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 4 ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสในการศึกษาต่อการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพิม่ ขึ้น และมีอตั ราการเรียนต่อสายอาชีพเพิม่ สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
สัดส่วนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อสายอาชีพ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

สัดส่วน

50:50

50:50

50:50

50:50

2561

19. ชื่อโครงการ ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
19.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อ
2) เพือ่ ให้นักเรียนได้มที างเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ตรงตามความต้องการของตนเอง
3) เพือ่ ให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้าง
ด้านการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ
4) เพือ่ พัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาทุกแห่ง
ในจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน
19.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ส้ารวจนักเรียนทีจ่ ะจบการศึกษาระดับชัน ม.3 และม.6
สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยทุกแห่ง
2) ประสานงานสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัด
สุโขทัยทุกแห่งเพือ่ จัดบูธและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพ “สัปดาห์ตลาดนัดแนะแนวและพัฒนาอาชีพ” ระดับจังหวัด
โดยแบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต้
3) แต่งตังคณะท้างานจัดกิจกรรม“สัปดาห์ตลาดนัดแนะ
แนวและพัฒนาอาชีพ” ระดับจังหวัด
4) จัดประชุมคณะท้างานจัดกิจกรรม “สัปดาห์ตลาดนัด
แนะแนวและพัฒนาอาชีพ” ระดับจังหวัด
5) ด้าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการทีก่ ้าหนดไว้
6) รายงานผลการด้าเนินงาน ให้ส้านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

320,000

2562
320,000

2563
400,000

2564
400,000

2561-2564
1,440,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 4 ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสในการศึกษาต่อการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพิม่ ขึ้น และมีอตั ราการเรียนต่อสายอาชีพเพิม่ สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

สัดส่วนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อสายอาชีพ

สัดส่วน

50:50

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
2561

2562

2563

2564

50:50

50:50

50:50 20. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพของนักเรียน ให้
สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิน่
20.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษา วิชาชีพ
ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพได้รับการบริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2) เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
อาชีพให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
3) เพือ่ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน
ให้มีรายได้เสริมและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้
4) เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้นักเรียนสามารถน้าความรู้
ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การด้ารงชีวติ
20.2 วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดท้าแผนงาน/โครงการ ฯ เสนออนุมัติ
2) แต่งตังคณะท้างาน ทุกเขตพืนที่การศึกษา
3) ประสานความร่วมมือ จัดท้าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4) ด้าเนินกิจกรรมที่ก้าหนดในแผนทางการศึกษา
5) จัดท้าแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

300,000

2562
300,000

2563
300,000

2564
300,000

2561-2564
1,200,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านและการจัดการศึกษาอย่างมีคณุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพือ่ รองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ด้าเนินการ

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

21. ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาสูศ่ ตวรรษที่ 21 และระเบียง
เศรษฐกิจ
21.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และผลกระทบกับการศึกษาตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง และการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
2) เพือ่ ก้ากับ ติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้า ช่วยเหลือสนับสนุน
หน่วยงานทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาให้กับผู้เรียน
21.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาดูงานตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่ม
แม่น้าโขง และการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจ

501,600

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
801,600

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านและการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

22. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม

และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิ านและการจัดการศึกษาที่

ศึกษา : STEM Education

มีคณุ ภาพ

ในสถานศึกษา
22.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะความสามารถและทักษะทีส่ อดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21
22.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดอบรมครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา รูปแบบ Active
Learning
2) ติดตาม ประเมินผล ให้ค้าแนะน้าช่วยเหลือครูผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนการสอนเรื่องสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

374,400

2562
350,000

2563
350,000

2564
350,000

2561-2564
1,424,400

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านและการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิ านและการจัดการศึกษาที่
มีคณ
ุ ภาพ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

23. ชือ่ โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรี ยนจัดการเรี ยน
รวม
23.1 วั ตถุประสงค์
1) เพื่อให้ เด็กพิการเรียนเรียนรวมได้รบั สิทธิและโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการได้รบั การพัฒนาการเรียนรูใ้ นรูปแบบที่เหมาะสมอย่ างเต็ม
ศักยภาพเป็ นรายบุ คคล ได้รบั บริการ สื่อ สิ่งอ้านวยความสะดวก
เพื่อเข้ าถึ งการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด้ารงชีวิต และพืนฐาน
อาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จดั การเรียนรวมเข้ าสู่มาตรฐานการเรียน
3) เพื่อพัฒนาครูและพี่เลียงเด็กพิการให้ มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ประเภทความพิการที่ได้รบั
โอกาสให้ สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพและผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เป็ นรายบุ คคล
23.2 วิ ธีดาเนินการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1) ส้ารวจครูผู้เข้ าร่วมโครงการโดยก้าหนดเงื่อนไขของผู้เข้ าร่วม
2) แต่งตังคณะท้างาน เพื่อด้าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนจัดการเรียนรวม
3) ประสานวิทยากรผู้ให้ ความรูแ้ ต่ละกิจกรรมในโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนจัดการเรียนรวม
4) หนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อเข้ ารับการอบรม
5) จัดท้าเอกสารประกอบการอบรม
6) จัดอบรมครูแต่ละกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
จัดการเรียนร่วม
7) นิเทศ ติดตามกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
8) สรุปผลการด้าเนินงาน

276,000

2562
276,200

2563
285,000

2564
285,000

2561-2564
1,122,200

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

24. ชื่อโครงการ จัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
24.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดท้าแผนปฏิบัตริ าชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเพือ่ เป็นกรอบทิศทางในการ
บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
24.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาบริบท นโยบาย และข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ของจังหวัดสุโขทัย
2) เผยแพร่เอกสารให้กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบแนวทางการจัดการศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย

66,400

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
366,400

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

100

100

100

100

2561

25. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาจังหวัดสุโขทัย
25.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ จัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของหน่วยงานทาง
การศึกษา ภายในจังหวัดสุโขทัยและเผยแพร่ลงบนเว็ปไซต์ของ
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด และจัดท้าเอกสารเป็นรูปเล่ม และแผ่น
พับประชาสัมพันธ์
2) เพือ่ จัดท้าเว็ปไซต์ และจัดรายการวิทยุเพือ่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
25.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะท้างานจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัดสุโขทัย
2) จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัด
3) สรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย
4) จัดท้าเว็ปไซต์ของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดย
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทางการศึกษา
5) จัดท้าแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

2562
97,400

100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
397,400

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561

ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ร้อยละ

100

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

2562

2563

2564

100

100

100

2561

26. ชื่อโครงการ การกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย
26.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ก้ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ
การด้าเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
2) เพือ่ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด้าเนินงานการจัด
การศึกษาของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
26.2 วิธดี าเนินการ
1) ติดตามผลการด้าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน และ
ติดตามผลการด้าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาเป็นรายไตรมาส
2) สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน
ส่งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ น้าไปพัฒนาการด้าเนินการจัดการศึกษา

108,600

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

2561-2564
408,600

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ และประเภท ทีเ่ ข้า
รับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

87

90

95

100

2561

27. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างเข้มแข็งและจัดการศึกษาได้ อย่างมีมาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก้าหนด
2) เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
3) เพือ่ พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้องให้มคี วามรู้ความสามารถ ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 แนวใหม่
27.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดท้าเครื่องมือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่
2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกรอบสี่แนวใหม่ส้าหรับครูและผู้บริหาร
3) อบรมเพือ่ พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพือ่ ร่วมนิเทศ ติดตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่
4) ประชุมเตรียมพร้อมสถานศึกษาเป้าหมายทีต่ อ้ งรับการ
ประเมินรอบสี่ มีระบบประกันคุณภาพทีเ่ ข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่

318,400

2562
200,000

2563
200,000

2564
200,000

2561-2564
918,400

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

1000

100

100

100

2561

28. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
28.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีรูปแบบการ
บริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและระดับทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วน
3) เพือ่ นิเทศ ก้ากับ ติดตามผลการด้าเนินงานโรงเรียนขนาด
เล็ก
28.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบทีป่ ระสบความส้าเร็จ
2) ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กน้าเสนอผลงาน ประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

683,400

2562
500,000

2563
500,000

2564
500,000

2561-2564
2,183,400

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 7 มีผลงานวิจยั และสือ่ นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
มีผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

จ้านวน

11

11

11

11

หน่วยงาน

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
2561

29. ชื่อโครงการ การสร้างนวัตกรรมการแก้ปญ
ั หาการทางานของ
ครูดว้ ยการวิจยั และพัฒนา(R&D)จังหวัดสุโขทัย
29.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ครูมคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้าวิจัย
2) เพือ่ ให้ครูสามารถท้าวิจัยแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนได้
29.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) วางแผนการด้าเนินงาน
2) แต่งตังคณะท้างาน
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะท้างาน
และครูผู้เข้าร่วมท้าวิจัย จ้านวน 3 ครัง
ครังที่ 1 ขันตอนการท้าวิจัย ก้าหนดวิจัย
ของแต่ละคน
ครังที่ 2 ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และ
น้าเครื่องมือไปใช้
ครังที่ 3 สรุปและรายงานผล
4) จัดท้ารูปเล่มบทคัดย่อ เผยแพร่
ในสถานศึกษาจังหวัดสุโขทัย
5) รายงานผลการด้าเนินงานต่อ ส้านักงานศึกษาธิกา
จังหวัดสุโขทัย

715,000

2562
500,000

2563
500,000

2564
500,000

2561-2564
2,215,000

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทานุบารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
มีผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมทีส่ ามารถน้าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

แห่ง

11

11

11

11

30. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผลิตสือ่

Digital

Content เพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
30.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2) เพือ่ ให้ครูจัดท้า Video ในกลุ่มสาระ
ทีต่ นเองรับผิดชอบ
30.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) แต่งตังคณะท้างานเพือ่ ประสานงานในด้านต่างๆระดับ
จังหวัด
2) ประสานงานกับบุคลากรทีม่ คี วามสามารถด้านการจัดท้า
Video เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครู
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อ Digital Content เพือ่ ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
- การเขียน Scrip
- การถ่ายท้า Video
- การตัดต่อ Video
4) ติดตามการใช้ Video ในการจัดการเรียนการสอนของครู
5) ประเมินโครงการและสรุปรายงานผล

2561

2562

2563

2564

2,024,500

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2561-2564
8,024,500

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ โขทัย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 7 มีผลงานวิจยั และสือ่ นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
มีผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2561

2562

2563

2564

แห่ง

11

11

11

11

2561

31. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน
31.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาทักษะการใช้คอมพิเตอร์ของครู ให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบุคคลของศตวรรษที่ 21
2) เพือ่ ให้ครูใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียน
การสอน
31.2 วิธดี าเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) แต่งตังคณะท้างานเพือ่ ประสานงาน
ในด้านต่างๆระดับจังหวัด
2) ประสานงานกับบุคลากรทีม่ คี วามสามารถด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คณะครู
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
- การใช้โปรแกรม microsoft word
- การใช้โปรแกรม microsoft excel

- การใช้

2,952,500

2562
500,000

2563
500,000

2564
500,000

2561-2564
4,452,500

ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนสูก่ ำรปฏิบตั ิ
กำรบริกำรจัดกำรแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัตงิ ำน ทีส่ อดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดสุโขทัย ให้ประสบผลสำเร็จ บรรบุ
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยกำหนด กำรดำเนินงำนที่จะบังเกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพจำเป็นทีจ่ ะต้องมีกำรผลักดัน
ให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่ำนิยม เป้ำหมำย รวมถึงวิธีและกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ จะต้องทำให้
หน่วยงำนยอมรับแนวทำง แผนงำน โครงกำร และพร้อมทีจ่ ะนำแนวทำงนั้นไปดำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม
ดังนั้น กำรระดมทรัพยำกร แสวงหำกำรสนับสนุน เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติและกำรสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นให้
เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรูส้ ึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุโขทัย เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนสู่ควำมสำเร็จ และกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญของแผน นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม กลุยทธ์ ให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลกำรทุกระดับได้รับทรำบ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุน
อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรนำแผนสูก่ ำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มกี ำรดำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สม่ำเสมอ
3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและกลุ่มต่ำงๆ ตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึง
แสวงหำและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสำมำรถ
ให้บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนำระบบกำรกำกับ ติดตำมและกำรประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นกำรประเมินเพือ่ กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลสำเร็จกำรดำเนินงำน ทัง้ ในด้ำนปริมำณ คุณภำพ
ระยะเวลำในกำรประเมินผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 กำหนดกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อหำ
ข้อสรุปเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงไร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขัน้ ตอนนี้จะทำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัตงิ ำน เพื่อจะนำมำเป็นบทเรียนทีจ่ ะช่วยในกำรตัดสินใจสำหรับกำร
ดำเนินงำนใหม่ รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำรซึ่งมีลกั ษณ์เหมือน หรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน
ประเด็นที่นำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิน้ ระยะเวลำของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกอบด้วย
1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย
เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้ำ(Input) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
ดำเนินโครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้กำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมำกน้อยเพียงใด
2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมผน
เป็นกำรติดตำมและประเมินผล กระบวนกำร(Process) ในกำรปฏิบัตงิ ำนตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวจ้องกับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงกำรสรุปปัญหำ
และอุปสรรคในกระบวนกำรทำงำน
3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินโครงกำร
เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำรเมือ่ เทียบกับเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประเมินผลในขั้นตอนนีเ้ ป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่ ทัง้ นี้
โดยใช้เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดเป็นเครือ่ งมือที่จะนำไปติดตำมและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผล
ที่เกิดขึ้นจริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รบั
4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำร

เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ (Outcom) ของโครงกำรหรือเป็นกำรประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรว่ำนักเรียนและครูได้รบั ประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนที่กำหนดในแต่ละโครงกำรและ
กิจกรรมหรือไม่
ทั้งนี้ เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำผลกำรดำเนินงำน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกิจกรรมทีร่ ะบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้นำมำปรับปรุงโครงกำรหรือกิจกรรที่จะดำเนินกำร
ต่อไปในอนำคต

ภำคผนวก

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ..................
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)

 รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.)

1. ชื่อโครงกำร.....................................................................................................................
2. ลักษณะโครงกำร
2.1  ใหม่
 ต่อเนื่อง
2.2  แก้ปัญหำ/ปรับปรุง
 พัฒนำ
 นโยบำย
3. ผลสำเร็จของกำรดำเนินงำน
3.1 วัตถุประสงค์  ครบ/ตรงตำมวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.2 เป้ำหมำย
แผนกำหนดไว้

ผลกำรดำเนินงำน

1.
2.
กรณีดำเนินกำรได้ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.3 กิจกรรมกำรดำเนินงำน
แผนกำหนดไว้

ผลกำรดำเนินงำน

1.
2.
กรณีดำเนินกำรไม่ครบกิจกรรมทีก่ ำหนด เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3.4 งบประมำณ
แผนกำหนดไว้

ผลกำรดำเนินงำน

1.
2.
สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ .......................... บำท
3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
แผนกำหนดไว้

ผลกำรดำเนินงำน

1.
2.
4. ปัญหำ/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
(............................................)

(ลงชื่อ).................................ผู้อำนวยกำรกลุม่
(.............................................)

แบบสอบถำมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/งำน/กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี................ และงบเฉพำะกิจ
โครงกำร/งำนกิจกรรม
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ...............................................................................................................................................
ข้อมูลกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงกำร (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงกำรแล้วเท่ำนั้น)
1. วัตถุประสงค์
 บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรทุกประกำร
ไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. เป้ำหมำย
- เชิงปริมำณ
 บรรลุตำมเป้ำหมำยเชิงปริมำณของโครงกำรทุกประกำร
 ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยเชิงปริมำณ เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- เชิงคุณภำพ
 บรรลุตำมเป้ำหมำยเชิงคุณภำพของโครงกำรทุกประกำร
 ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ เพรำะ
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
 เบิกจ่ำยตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมัติ จำนวน.........................................บำท
 เบิกจ่ำยไปเพียงบำงส่วน เป็นเงิน..........................บำท คิดเป็นร้อยละ.............
ของงบประมำณทั้งหมด
 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย เพรำะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร


ไม่มี

 มี (โปรดระบุ)

1) ด้ำนกำรดำเนินงำน
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2) ด้ำนงบประมำณ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3) ด้ำนควำมร่วมมือ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4) ด้ำนอื่น ๆ
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
(......................................................)

