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ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1

สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ ดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามมาตรา 38 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ งส วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหน าที่
ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงการจั ดสรรงบประมาณที่ ได รับ ใหห นวยงานขางตน รับ ทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจั ดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดมอบหมาย

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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 โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการแบงสวนราชการภายในออกเปนกลุม
ตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มี การแบ งสวนราชการภายในสํานักงาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
1. กลุ ม อํ า นวยการ (กอน.) มี ข อบเขตภารกิ จ เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานประชาสั ม พั น ธ
งานประสานงาน และงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
2. กลุมบริหารการเงิน และสิ นทรัพย (กบง.) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับ งานบริหารการเงิน งาน
บริหารงานบัญชี และงานพัสดุและทรัพยสิน
3. กลุมบริหารงานบุคคล (กบค.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒ นา
บุคลากรงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ และงานวินัยและนิติการ
4. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ การฝกอบรมพัฒนากอน
แต งตั้ง พัฒ นาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิ บัติงาน ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิจัยเสริมสรางเครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กลุ ม นโยบายและแผน(กนผ.) มี ขอบข ายภารกิจเกี่ ย วกับ งานขอมูล สารสนเทศ งานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ
6. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ
ศึ ก ษา วิ เคราะห ดํ า เนิ น การ และส งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาทางไกล และพั ฒ นาระบบข อมู ล
สารสนเทศเพื่ อการบริห ารจัดการศึกษา สงเสริม สนับ สนุน และดําเนิน งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. กลุมสงเสริมการจัดการศึ กษา (กสจ.)มีขอบขายภารกิ จเกี่ยวกับ งานสงเสริมคุ ณภาพการจั ด
การศึกษา งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานสงเสริมกิจการพิเศษ
8. กลุมนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจั ดการศึกษา(กนต.) มีขอบขายภารกิจฃเกี่ยวกับ งาน
พัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานนิเทศติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน(ตสน.) มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเงินและฃการบัญชี
และงานตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
10. กลุมกฎหมายและคดี
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
2

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กลุมกฎหมายและคดี
นายณัฐพล สุวรรณลพ

บริหาร

การจัดการ

งานบุคคล

ศึกษา

นายทศพร จันทรเนตร

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุมสงเสริม

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

หนวยตรวจสอบภายใน

นายสุขุม พรหมเสน

กลุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย

กลุมนิเทศ

รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

กลุมสงเสริม

ติดตาม และ

การศึกษา

ประเมินผล

ทางไกล

การจัดการ

เทคโนโลยี

ศึกษา

สารสนเทศ

กลุม
นโยบาย
และแผน

กลุม
อํานวยการ

และการ

0
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2

3

ทําเนียบผูบริหาร

นายประถม เชื้อหมอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
(ผอ.สพป.พย.เขต 1)

นายสุขุม พรหมเสน

นายณัฐพล สุวรรณลพ

นายทศพร จันทรเนตร

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
(รอง ผอ.สพป.พย.เขต 1)
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ผูอํานวยการกลุม/หนวย

นายเอี่ยม มังคลาด
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางนงลักษณ จําปานคร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

นางชไมพร ปวงคํา
ผอ.กลุมอํานวยการ

นาง;วิไลวรรณ ขันคํา
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล

นางโสภี คําชูสังข
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

นางศรีวรรณ ตาลดี
ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดิศัย กิตติผโลทัย
ผอ.กลุมกฎหมายและคดี

นางชรินทรทิพย โพธิเจริญ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นายรัชชาพงษ ตอมคํา
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสมบูรณ เรืองงาม
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
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5

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รายชื่อ
1. นายกมล เชียงวงค
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา
นายชุติเดช มีจนั ทร
รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา (กํากับ ดูแล งานดานการศึกษา)
2. นายนพรัตน อูทอง
ศึกษาธิการภาค 16
3. นายสถิตย ปริปุณณากร
(ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา)
ผูแทน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นางดรุวรรณ บุญมาก
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. นายประถม เชื้อหมอ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นางมีนา กิตชิ านนท
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7. นางณัฎฐ วรินทรรักษ
8. นายหัสนัย แกวกุล
ผูแทนองคกรภาคเอกชน
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. รอ สป.พิจารณา
ผูแทนองคกรวิชาชีพ
11. นางธิติกาญจน กุลพัฒนเศรษฐ
12. รอ สป.พิจารณา
ผูแทนองคกรวิชาชีพ
13. นายวัลลภ ไมจาํ ปา
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
14. นายสุรศักดิ์ กัลปยาธิ
นิติกรชํานาญการพิเศษ

15. นางนวพร วรรณมณี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
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รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประถม เชื้อหมอ
นายประพันธ ทนันชัย
นายสุรชาติ แซซื้อ
นายนพคุณ จันตะวงศ
นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ
นายสุรพงษ สุขเกษม
นายเวชชัยยันต ปอมบานตา
นายบรรจง วงศราษฎร
นายเอี่ยม มังคลาด

ตําแหนง
ประธานกรรมการ (ผอ.สพป.พย.เขต1)
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ)
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ขอมูลทั่วไป
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตั้งอยูที่บานแทนดอกไม ถนนสนามกีฬา
ตําบลตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จํานวน 378 หมูบาน 36 ตําบล 15 องคการบริหารสวนตําบล 19 เทศบาลตําบล 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอภูกามยาว
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแมใจ
อําเภอดอกคําใต
อําเภอภูกามยาว

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเขตพื้นที่การศึกษา
และเปนที่ตั้งของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งอยูทางทิศเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 24 กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 15 กิโลเมตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพื้นที่การศึกษา
หางจากที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 18 กิโลเมตร

แผนที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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ขอมูลทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562)
1. จํานวนโรงเรียน นักเรียน และครู ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม
กลุมโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562

1. เมือง 1

โรงเรียน
16

จํานวน
นักเรียน
1480

ครู
132

2. เมือง 2

13

2984

195

3. ดอกคําใต 1

11

1357

119

4. ดอกคําใต 2

13

1171

105

5. แมใจ

19

1480

146

6. ภูกามยาว

12

670

72

84

9142

769

ที่

กลุมโรงเรียน

รวม

2. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามระดับชั้น
ประจําปการศึกษา 2561
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุมโรงเรียน
เมือง 1
เมือง 2
ดอกคําใต 1
ดอกคําใต 2
แมใจ
ภูกามยาว
รวม

จํานวนโรงเรียน
รายกลุมอําเภอ
15
13
11
13
19
12
83

จํานวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแตละระดับชั้น
อ.1

อ.2

อ.3

ประถม

มัธยมศึกษา
ตอนตน

3
4
4
3
1
1

15
12
10
9
17
9

15
12
11
9
18
11

15
13
11
13
19
12

5
4
5
4
7
2

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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3. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562
โรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียน

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

กลุมโรงเรียน

จํานวน
(โรงเรียน)

เมืองพะเยา1

เมืองพะเยา2

5
12
14
18
7
4
60

4
3
2
1
10

1
2
1
3
1
8

0 – 20 คน
21 – 40 คน
41 – 60 คน
61 – 80 คน
81 – 100 คน

นักเรียน 101 – 120 คน

รวม

ดอกคําใต1 ดอกคําใต2 แมใจ ภูกามยาว

1
1
1
3
1
7

2
3
4
1
10

1
1
4
7
1
1
15

2
2
6
10

4. จํานวนโรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1 จําแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
(จัดการศึกษาตั้งแตชั้น อ.1 – ม.3)
ที่

โรงเรียน

อําเภอ

จํานวน

1. บานจําปาหวาย

เมืองพะเยา

นักเรียน
145

ครู
15

2. บานตอม

เมืองพะเยา

225

16

3. บานรองหา

เมืองพะเยา

175

16

4. บานต๊ําพระแล

เมืองพะเยา

138

12

5. บานแมกา

เมืองพะเยา

157

17

6. อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก

เมืองพะเยา

221

16

7. บานภูเงิน

เมืองพะเยา

176

16

8. บานหวยบง

เมืองพะเยา

87

15

9. ชุมชนบานแมใส

เมืองพะเยา

173

16

10. บานหนองหลม

ดอกคําใต

133

15

11. บานดง

ดอกคําใต

128

15

12. บานจําไก

ดอกคําใต

259

17

13. บานปางงุน

ดอกคําใต

72

11

14. บานคา

ดอกคําใต

170

16

15. บานรองจวา

ดอกคําใต

88

14

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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ที่

โรงเรียน

จํานวน

อําเภอ

16. บานปาง

ดอกคําใต

นักเรียน
73

17. บานปน

ดอกคําใต

195

16

18. บานทุงตนศรี

ดอกคําใต

110

11

19. บานดงอินตา

แมใจ

166

15

20. บานดงบุญนาค

แมใจ

66

9

21. บานไรออย

แมใจ

134

15

22. ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี

แมใจ

67

8

23. ชุมชนบานแมสุก

แมใจ

106

10

24. อนุบาลแมใจ (บานศรีถอย)

แมใจ

162

17

25. เจริญใจ

แมใจ

36

8

26. บานอิงโคง

ภูกามยาว

121

15

27. บานหวยแกว

ภูกามยาว

30

7

3613

367

รวม

ครู
9

5. จํานวนโรงเรียนที่เรียนรวม
5.1 เรียนรวมทุกชั้น
ที่

โรงเรียนเรียนรวม

อําเภอ

จํานวน
นักเรียน ครู
12
4

โรงเรียนหลัก

1. บานดอกบัว(บุญมานุเคราะห)

เมืองพะเยา

บานศาลา

2. บานไร

เมืองพะเยา

22

4

บานแมนาเรือใต

3. บานแมต๋ําบุญโยง

เมืองพะเยา

22

4

อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก

4. บานต๊ํามอน

เมืองพะเยา

22

4

บานต๊ําพระแล

5. บานต๊ําเหลา

เมืองพะเยา

21

3

ชุมชนบานตุมทา

6. บานหนองลาว

ภูกามยาว

8

1

บานหวยแกว

7. บานแมจวาใต

แมใจ

12

3

ชุมชนบานแมสุก
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6. จํานวนโรงเรียนประชารัฐ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนหลัก
ชุมชนบานแมใส
บานจําปาหวาย
อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก
บานแมกา
บานสาง
บานดอกบัว(ราษฎรบาํ รุง)
บานตอม
บานต๊ําพระแล
ชุมชนบานตุมทา
บานหวยบง
บานใหม
บานจําไก
บานคา
ชุมชนบานหวยลาน
บานถ้าํ ประชานุเคราะห
บานปน
บานแมใจ(แมใจเพาะวิทยาการ)
บานดงอินตา
อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย)
ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
อนุบาลภูกามยาว
บานอิงโคง

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จํานวน
นักเรียน ครู
173
16
145
15
221
16
157
17
117
7
162
11
225
16
138
12
78
6
87
15
62
5
259
17
170
16
97
8
235
12
195
16
62
7
166
15
162
17
67
8
137
10
121
15

โรงเรียนเครือขาย

บานแมตา๋ํ บุญโยง

1.บานต๊าํ มอน 2.บานต๊ําดอนมูล

7. โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)
ที่

โรงเรียน

อําเภอ

จํานวน
นักเรียน ครู
225
16

1 บานตอม

เมืองพะเยา

2 ชุมชนบานแมใส

เมืองพะเยา

173

16

3 อนุบาลภูกามยาว

ภูกามยาว

137

10

4 อนุบาลแมใจ(บานศรีถอย)

แมใจ

162

17

5 บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง)

เมืองพะเยา

162

11

หมายเหตุ
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8. จํานวนโรงเรียน ICU
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โรงเรียน
บานดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)
บานต๊ําเหลา
บานปาคา
บานภูเงิน
บานศาลา
บานดอกคําใต
บานรองจวา
บานบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห)
บานสันจกปก
บานดง
บานคาบน
บานทุงตนศรี
บานเนินสมบูรณ
บานวังขอนแดง
บานปาง
บานโพธิ์ทอง
บานหนองหลม
บานใหม
บานปางงุน
บานดงบุญนาค
บานปาสักสามัคคี
เจริญใจ
บานปาแฝกเหนือ
บานเจน(เจนจันทรานุกลู )
บานแมอิง
บานกวานเหนือ(สุทัศนอุปถัมภ)
บานรองปอ
บานหวยแกว
บานมวงคํา
บานกาดถี

อําเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
ดอกคําใต
แมใจ
แมใจ
แมใจ
แมใจ
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว
ภูกามยาว

จํานวน
นักเรียน ครู
66
8
21
8
62
8
176
11
54
8
6
5
88
12
43
8
38
8
128
11
95
8
110
12
66
8
40
9
73
9
39
6
133
11
112
6
72
11
66
10
64
8
36
10
48
8
54
8
53
8
54
8
48
7
30
10
58
8
59
8

หอง
8
8
8
11
8
4
12
8
8
11
8
12
8
9
9
6
11
6
11
10
8
10
8
8
8
8
7
10
9
8
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9. จํานวนโรงเรียน 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ที่

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

ครู

1 อนุบาลพะเยา
เวียง
เมืองพะเยา
85
2 บานรองคํา
แมนาเรือ
เมืองพะเยา
6
3 บานดอกบัว (ราษฎรบํารุง)
บานตุน
เมืองพะเยา
11
4 บานต๊ําพระแล
บานต๊ํา
เมืองพะเยา
12
5 บานตอม
บานตอม
เมืองพะเยา
16
6 บานหวยบง
แมปม
เมืองพะเยา
15
7 อนุบาลเมืองพะเยา(บานโทกหวาก)
แมกา
เมืองพะเยา
16
8 บานใหม
บานใหม
เมืองพะเยา
5
9 บานจําปาหวาย
จําปาหวาย
เมืองพะเยา
15
10 บานศาลา
ทาวังทอง
เมืองพะเยา
6
11 ชุมชนบานแมใส
แมใส
เมืองพะเยา
16
12 บานสาง
บานสาง
เมืองพะเยา
7
13 ชุมชนบานตุมทา
ทาจําป
เมืองพะเยา
6
14 ตําบลสันปามวง
สันปามวง
เมืองพะเยา
5
15 บานสันจกปก
ดอกคําใต
ดอกคําใต
4
16 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต)
ดอนศรีชุม
ดอกคําใต
14
17 บานถ้ําประชานุเคราะห
บานถ้ํา
ดอกคําใต
12
18 บานปน
บานปน
ดอกคําใต
16
19 บานทุงตนศรี
หวยลาน
ดอกคําใต
11
20 บานจําไก
สันโคง
ดอกคําใต
17
21 บานคา
ปาซาง
ดอกคําใต
16
22 บานหนองหลม
หนองหลม
ดอกคําใต
15
23 บานดง
ดงสุวรรณ
ดอกคําใต
15
24 บานบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห)
บุญเกิด
ดอกคําใต
4
25 บานรองจวา
สวางอารมณ
ดอกคําใต
14
26 บานโพธิ์ทอง
คือเวียง
ดอกคําใต
5
27 บานแมใจ (แมใจเพาะวิทยาการ)
แมใจ
แมใจ
7
28 อนุบาลแมใจ (ศรีถอย)
บานศรีถอย
แมใจ
17
29 ชุมชนบานแมสุก
แมสุก
แมใจ
10
30 ชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
ปาแฝก
แมใจ
8
31 บานไรออย
บานเหลา
แมใจ
15
32 บานหวยเจริญราษฎร
เจริญราษฎร
แมใจ
5
33 บานอิงโคง
หวยแกว
ภูกามยาว
15
34 อนุบาลภูกามยาว
ดงเจน
ภูกามยาว
10
35 บานแมอิง
แมอิง
ภูกามยาว
4
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จํานวน
นักเรียน

หอง

1889
64
162
138
225
87
221
62
145
54
173
117
78
38
38
298
235
195
110
259
170
133
128
43
88
39
62
162
106
67
134
72
121
137
53

56
8
9
11
11
12
13
8
11
8
12
8
8
8
8
13
13
11
12
11
11
11
11
8
12
6
8
11
11
10
11
7
11
8
8
14

10. บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. บุคลากรสํานักงาน
1.1 ขาราชการ
สายงาน

ระดับตําแหนง/วิทยฐานะ/ จํานวน
ชํานาญ
ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงาน
อาวุโส
งาน
การ

สายงาน (ตําแหนง)
1.ผูอํานวยการ สพท.
2.รองผูอํานวยการ สพท.
3.ศึกษานิเทศก
รวม (1)
4.เจาพนักงานธุรการ
5.เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักวิชาการเงินและบัญชี
8.นักวิชาการพัสดุ
9.นักทรัพยากรบุคคล
10.นิติกร
11.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
12.นักวิชาการศึกษา
13.นักวิชาการคอมพิวเตอร
14.เจาพนักงานพัสดุ
15.นักประชาสัมพันธ
รวม(2)
รวมทั้งสิ้น

ชํานาญ
การ

3
3

ชํานาญ
ไมมี
เชี่ยว
การ
วิทยะ
ชาญ
พิเศษ
ฐานะ

1
3
6
10

รวม
(คน)

รอยละ

13

2
1
2

2
5

1

5
3
5
1

1
1
1
1
-

1
4

3

21

1
5

33
46

100.00

1.2 อัตราจาง
สายงาน
1. พนักงานทําความสะอาด
2. เวร-ยาม
3. พนักงานพิมพ
4. พนักงานราชการ
รวม

จํานวน
2
1
1
1
5

รอยละ
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2. บุคลากรในสถานศึกษา

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4

5
6
7

ตําแหนง

ขาราชการครู
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูสอน
ครูผูชวย
รวมขาราชการครู
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
อัตราจาง
7.1 ครูอัตราจาง
7.2 เจาหนาที่ธุรการ
7.3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.4 นักการภารโรง
รวมจํานวนลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
73
5
582
37
697

คน
คน
คน
คน
คน

42
6

คน
คน

28
80
60
41
257
954

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3. จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ระดับชั้น
ระดับกอนประถมศึกษา
-ชั้นอนุบาลปที่ 1
-ชั้นอนุบาลปที่ 2
-ชั้นอนุบาลปที่ 3
รวมระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น

ปการศึกษา 2560
(10 มิถุนายน 2560)

จํานวนนักเรียน (คน)
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
(10 มิถุนายน 2561) (10 มิถุนายน 2562)

78
841
933
1,847

218
751
898
1,867

177
757
803
1,737

995
1,085
1,082
1,145
1,234
1,218
6,755

1,085
951
1,075
1,067
1,150
1,228
6,556

1,052
1,061
976
1,089
1,068
1,164
6,410

361
404
340
1,105
9,716

359
355
389
1,103
9,526

350
322
340
1,012
9,159
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ผลการดําเนินงานที่ผานมา
10.แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลยุทธที่
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ
ICT เพื่อการศึกษา (ใชเงินเหลือจาย 249,000 บาท)
การบริหารจัดการ
รวมงบประมาณ
จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 6 กลุม กลุมละ 150,000 บาท
งบประมาณที่จากสํานักตางๆ จัดสรร

จํานวนโครงการ
14
22
4

งบประมาณ
1,400,000
1,080,040
407,800

1

15,000

1
25

500,000
4,197,160
900,000
6,000,000

11 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่
จํานวนโครงการ งบประมาณ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
5
400,345
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
5
1,449,100
ความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7
1,273,400
4. ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3
งปม.จาก สพฐ.
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1
47,700
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม
14
1,435,760.00
รวมงบประมาณ
4,606,305.00
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12 แผนงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวมงบประมาณ

จํานวนโครงการ
3
7
3
3

งบประมาณ
345,000
315,250
270,000
510,000

4
20

292,671
1,732,921

ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวม
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับคะแนน
2
3

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

3
3.67

ดีมาก
ดีเยี่ยม

3
4
2.81

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
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ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
พ.ศ.2561-2565 ไดนําบริบทที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษามากําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษา
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก
6 เมษายน 2560
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดแกมาตรา 54 ที่บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ การศึ กษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ
ดู แลและพั ฒ นาก อนเข า รั บ การศึ กษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒ นารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวม
ในการดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย และการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดํ า เนิ น การให เ ด็ กเล็ ก ไดรับ การดู แลและพัฒ นาตามวรรคสองหรื อ ใหป ระชาชนได รั บ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน
หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอน
ภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน
เปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

20

1.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุ ทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร เกี่ย วของกับ การจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต1 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและ
พัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรูให มีคุณภาพเทาเที ยมและทั่วถึง และยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ งึ ประสงค
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ได แ ก
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6.1 การปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง บทบาท ภารกิ จ ของหน ว ยงานภาครั ฐ ให มี ข นาดที่ เ หมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สํ าหรั บ ใชเ ป น แผนพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ป มี
ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาประเทศ ประกอบดว ย 10 ยุทธศาสตร เกี่ย วของกับ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย
การพัฒนา ใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมาตรี)
คําแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
ภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุงมั่นใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ในศตวรรษที่ 21″ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
ขอ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีสวน
รวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อ แผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต อง
สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ขอ 2 (2.5) แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอยาง
เด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับ ประเทศเพื่อนบาน การลดจํานวนผูคาและผูเสพราย
ใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมทั้งฟนฟู ดูแล รักษาผูเสพผานกระบวนการทาง
สาธารณสุข
ขอ 3 (3.2) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี โดย
สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพื้นที่สาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค
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นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอ 5 (5.2.3) สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผูประกอบการรายใหม
โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให
เอื้ อต อการพั ฒ นาผู ป ระกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน การพัฒ นาศูน ยทดสอบหรือวิจัย และออกแบบที่ได
มาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาที่มีอยูในพื้นที่ มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคา
ใหกับสินคาและบริการ
ขอ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมี ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมที่เหมาะสมสําหรับ กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม
และกลุ มวิ ส าหกิ จ เริ่ มต น ในการสร า งมู ล ค าเพิ่ ม ของผลิตภัณฑ ดว ยการใชน วั ต กรรม การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทาง
ตาง ๆ ใหสามารถ เปนกลไกหลักที่เขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ
ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
ขอ 5 (5.3.3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพิ่ม ทักษะการประกอบการ
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด
การคาออนไลน ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง มี
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาภาค
เกษตรไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต
ขอ 5 (5.4.5) สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุร กิจท องเที่ยว สูชุมชน โดยพัฒนาเครือข าย
วิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการ
พัฒนาเชื่อมโยงในเชิ งกลุ มพื้น ที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองคความรูของท องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากขึ้น อาทิ
การพัฒนายุวมัคคุเทศก
ขอ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม อันเปนสมบัติของชาติใหเกิด
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอรเน็ต เกตเวย และเทคโนโลยีสื่อสารไรสายใน
ระบบ 5G เพื่อใหการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางตอเนื่อง รองรับการเชื่อมตอจํานวนมากและ
แอปพลิ เ คชั น ต า ง ๆ ได อ ย า งมี เ สถี ย รภาพ เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายดานสังคม อาทิ การบริการดานการศึกษา และ
การบริการดานสาธารณสุข ตลอดจนสรางโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ขอ 5 (5.9.3) สงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเปน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยุค
ใหม โดยการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมผานการศึกษา และการเพิ่มชองทางในการเขาถึงเทคโนโลยี แหลง
เงินและการระดมทุน เพื่อกระตุนและเปดโอกาสให เยาวชนสามารถนํ าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิ เ คชั น
นวัตกรรม และดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง
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นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
ขอ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ที่ทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบใหเปน เมืองมหานครการบิน ศูนยกลางทางการแพทย
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรใหเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรงพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงอยางโปรงใสและเปน
ธรรม
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่คํานึ งถึ ง
ศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การ
อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็กแตละคน
ใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัย
8.2.2 สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนํา
เทคโนโลยีและการเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด
การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและ
จัดระบบการสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวย
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.3 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนากําลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม และ
เตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เรงรัด และขยายผลระบบคุ ณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง สนับสนุน
ใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซึ่งจะชวย
กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกใหความสําคัญ
กั บ การดึ งดู ด นั กวิ จั ย ผู เ ชี่ ย วชาญจากต า งประเทศมารว มวิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีชั้น แนวหน าในสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ใหกลุมผู มีความสามารถพิเ ศษที่ มีศักยภาพสูงไดทํางานรว มกัน หรือ
รวมกับเครือขายอื่น ๆ เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมลาและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมลา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคู
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยางเปน
รูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยาง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนด
วาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน
และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวิจัยและ การ
พัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชนในเชิ ง
พาณิชย
8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการ
เรีย นการสอนกั บ ระบบงานวิ จั ย และพั ฒ นา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมีการบูร
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ณาการการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุร กิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สูการ
เพิ่ม ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึง ความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละ
แหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอน
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรู และ
อุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไข
ปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน สงเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดให
มีระบบที่สามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในอนาคต
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8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตองของ
คนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัยในพื้นที่
และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปนการเรียนเก็บ
หนวยกิตของวิชาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอม
กัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.4 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม
สรางความเสมอภาค ทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษา ผ า นการใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รวมถึ ง คุ ม ครองแรงงานทั้ ง ในระบบและนอกระบบให ไ ด รั บ
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ที่เหมาะสมแก
การดํารงชีพ
นโยบายเรงดวนที่เกี่ยวของดานการศึกษา
ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแหงรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผูสูงอายุและคนพิการ ที่มีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาตั้งครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปญหา
ทางเศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมลาของคุณภาพการบริการในแต
ละระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ
พัฒนาโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทย
ทางไกล และภูมิปญญาแพทยแผนไทย เพื่อใหประชาชนที่อยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุข
ไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ
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ขอ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคตโดยตอยอด อุตสาหกรรมเปาหมาย
และวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะของ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน ในการเขาถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใชประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการ
ใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะทั้งในสวนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมทั้งสงเสริมการใชปญญาประดิษฐ เพื่อเปน
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต
ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รู ป แบบการเรี ย นรู มุ ง สู ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ด า นวิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร
โปรแกรมเมอร และภาษาต า งประเทศ ส ง เสริ ม การเรี ย น ภาษาคอมพิ ว เตอร (Coding) ตั้ ง แต ร ะดั บ
ประถมศึ ก ษา การพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพในทุ ก ตํ า บล ส ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รออนไลน ข อง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย
เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการกระจายข อมูล ขาวสารที่ ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสั งคม
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
2. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึ กษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
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หลักการ
๑. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรื่อน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน
การศึกษาตลอดชีวิต
๒. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกําหับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนการสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ
รูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน
และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมี
งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดวย
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอ ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิตอลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอ
กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตาม
ความตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวย
จัดการศึกษา
7. เรงทบทวนรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ...โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอื้อ
ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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8. ในระดับพื้นที่ถาเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชนจํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร
อธิบายทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครู อยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ใหมี องค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
การศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปประธรรม
11. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กําหนด หากมีความ
สอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเรงรัด
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน
3. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา
“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง
ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เป า หมายการพั ฒ นาประเทศอยา งยั่ งยื น ตามหลัก ธรรมาภิบ าล เพื่อใชเปน กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”
อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได
กําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศนไว 6 ยุทธศาสตร คือ
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1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ
เปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติ ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ
ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และ ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ งได กํา หนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
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ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
ง. เปาหมาย
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริ ต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่
อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุ ล ในการบริ ห ารจั ดการเชิ งบู ร ณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน ผล มีร ะบบขอมูล สารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่ อน
คุณภาพการศึกษา
จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึ ด หลั ก ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
ในอนาคต เป น แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และ
มุงสู Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
บทนํา
นโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปน
ผูเรียนที่มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัย
พิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกตาง ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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จังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความตองการ เปนตน
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้ น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถู กต องเป น พลเมื องดี ข องชาติ มี คุณธรรม จริย ธรรม มีคานิย มที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
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หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้ น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพื้นที่
6. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด ที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไข
ปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธกี ารปองกัน
และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะ
และความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร 6 ขอ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา ขั้นพืน้ ฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ อัต
ลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ
การบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝ ง ทะเล และเกาะแก ง ให จั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสม
สํ าหรั บ การพั ฒ นาศั กยภาพสู งสุ ด ผู เ รี ย นกลุมชาติพัน ธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้น ที่ห า งไกล
ทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ และ
คุ ณภาพของทรั พยากรมนุ ษย เ ป น สํ า คั ญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปน ป จ จัย ขั บ เคลื่ อนสํา คัญ ในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรูดาน
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการ
พั ฒ นาตนเอง อย า งต อเนื่ องตลอดชี วิ ต สูการเปน คนไทย ที่มีทักษะวิช าชีพชั้น สูง เปน นักคิด เปน ผูส รา ง
นวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม และมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดาน
รางกายและจิตใจ
เปาประสงค
(1) ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
(3) ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศโดยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหา
ตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดาน
ระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปน
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดาน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษา
1.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด การเรียนรูตามกระบวนการ
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปน
ตน โดยสงเสริมใหครูจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู เ พื่ อพัฒนาผูเ รียนใหผู เรีย นเรียนรูดวยตนเองผ านระบบดิ จิ ทัล
(Digital Learning Platform)
1.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให
เปนคนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
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1.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
1.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
1.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6
1.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
บทนํา
นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนที่มีความ
ตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงิ น ที่ เ หมาะสม สามารถดํ า รงชี วิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒ นาระบบการเรีย นรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียน
สามารถกํากับการเรียนรู ที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุ
ปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ ของ
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดย
ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ
แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
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เปาประสงค
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับ
แนวโนมการพัฒนาของประเทศ
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลอง
กับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
และนําไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอํานวยการการเรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กําหนด
3. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
4. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได
5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมี
ความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร เชิงสมรรถนะ
สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสม
ทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ
และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการ
เรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรี ยนรู และปรับระบบการวั ดประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเรี ย นให
สอดคลองกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดาน
ดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุป
และรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานที่กําหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก
หองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี
วินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู เ รี ย นให มี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ในทุ ก ด า นทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญา ให มี
คุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และดําเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
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(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อ
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม
หลักโภชนาการ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรียนรู การวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไป
ดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี
วินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใช
ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู การมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
2. ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรี ย นทุ ก
ระดับชั้น
3. สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อ
การวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
4. สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ
5. จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ
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6. กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และ
สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรื อการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดําเนินการ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูป แบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตรองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดี ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาส
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคลอง กับความตองการจําเปน
พิเศษ
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือขาย
(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจั ด
การศึกษา
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื่อเปนเครื่องมือในการเขาถึง
องคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
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3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผาน
ระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให
เปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดาน
การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูที่มี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู
วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ
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4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะตองดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของ
ตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการ
เรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่
กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสราง
นวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนั บ สนุ น ให ครู ศึ กษาวิ เ คราะห ความตองการจําเปน ในการพัฒ นาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดใหมี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path)
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห งการเรียนรู ทางวิชาชี พ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
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(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ
(12)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ
(15)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นํา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มี
ความแตกตาง เปนตน
3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ ก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding)
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
บทนํา
นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพและมีมารตฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่เปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพื้นที่ใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อให บรรลุ เป า หมายโลกเพื่ อการพั ฒนาอย า งยั่ง ยื น (Global Goals for
Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง
ทองถิ่นหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายในการดําเนิน การ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจํา เปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวติ รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน

เปาประสงค
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals
for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับพื้นที่
รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพข อเท็ จ จริ ง โดยคํ า นึ งถึ งความจํ า เปน ตามสภาพพื้น ที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพื่อในไป
ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

53

(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรู
ไดอยางทั่วถึงครบถวน
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มี
คุณภาพ
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนใหผูเรียนที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียน
อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ
ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดั บตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ
เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาด
แคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของใน
พื้นที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุน
ทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใช
จายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒ นาห องเรีย นใหเปน หองเรียนที่ประยุ กตใช เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนอุปกรณดิจิ ทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดั บ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู
อยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาใช เ ทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนทางไกล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น (Distance
Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา
ศาสตร ข องพระราชาสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก 3 ประการคื อ “มี ค วามพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล มี
ภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17
เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพื่อใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา ศาสตร
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปาหมาย มาเปนหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ
หลักการดังกลาว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อ
คนรุนตอไปอยางแทจริง
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและ
บริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อใหมี
บริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ
ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริม
อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2) สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ
มีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3) สถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการเรื่ อ งการจั ด การขยะแบบมี ส ว นร ว มและการนํ า ขยะ มาใช
ประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4) นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู
ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่ อเปน แหลงเรีย นรู และ
ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5) นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less
6) ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการ
สรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
7) ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0
8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให
เปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอ
การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรู
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปน
กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข อ มู ล การลดก า ซที่ มี ผ ล ต อ ปรากฏการณ ภ าวะเรื อ นกระจก เช น
คาร บ อนไดออกไซด ในรู ป แบบการเปรีย บเทีย บและ การลดการปลอยคารบ อนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
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5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 6
ศูนย 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดําเนินการตอ
ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่ตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ
สัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใชเผาและลดใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมดี Green city
ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชนวัย
ซนลดคารบอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอด สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน
17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

58

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนํา
นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนที่สําคัญ
เนื่องจากเปนนโยบายที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานทั้งระดับสํานักงานทั้ง
สวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา หน ว ยงานสํ า นั ก งานเป น หน ว ยงาน ที่ มี ห น า ที่ ส นั บ สนุน ส ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให
สถานศึ กษาสามารถจั ดการศึ กษาได อยางมีป ระสิทธิภ าพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต
ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ได
อยางสะดวก รวดเร็ว
เปาประสงค
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมี
ความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
2. สถานศึ กษา สํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา และสํานักงานสว นกลาง ไดรับ การพัฒ นาให เ ป น
หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู ต ลอดเวลา เป น หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
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3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึ กษาทุ กแห งและหนว ยงานในสังกัดมีร ะบบฐานขอมูล สารสนเทศวิช าการ ผูเรีย น ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
7. สถานศึ กษาทุ กแห งมี ขอ มู ล ผูเรีย นรายบุค คลที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับ ข อ มูล ตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย
ดานหรือทุกดานไดโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิ เ คราะห หลั ก เกณฑ รู ป แบบ หน า ที่ อํ า นาจ และโครงสร า งการกํ า กั บ ดู แ ลของสถานศึ ก ษา หรื อ กลุ ม
สถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห หนาที่และอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความ
แตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ และขอจํากัดของแตละพื้นที่
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงาน ดานธุรการ ดาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหงานดังกลาว เปนภาระที่เกินสมควรแกครู ผู
ปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุม
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา
แผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําผลการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช ใ นการวางแผนการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบติ ด ตามเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับ
การพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณทจี่ ําเปนสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่
(11)สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารงานทั่วไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย
ดานหรือทุกดานได
(12)สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยา งมี
ประสิทธิภาพ
เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานทั้งระดับสํานักงานสวนกลาง
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชระบบการ
บริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน
(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมี
สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
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3. ปฏิ รู ปการคลั งดา นการศึกษา เพื่ อเพิ่มคุณ ภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา โดยการจัด สรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา
เปนมาตรการที่เนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรร
งบประมาณอุ ดหนุ น ผู เ รี ย นทุ กคน สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติที่ตองการปฏิรูป การคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง
ลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหแก
ผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ
ผูเรียน เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผาน
ระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data
Technology) เพื่ อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล ด า นต า ง ๆ ตั้ ง แต ข อ มู ล ผู เ รี ย น ข อ มู ล ครู ข อ มู ล สถานศึ ก ษา ข อ มู ล
งบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน มาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเ คราะหเ ปน ขอมูล ในการวางแผนการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดั บทั้ งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

63

โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของ
นักเรียนในฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ดานบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางาน
รวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลอง กับความกาวหนาใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษา
ของประเทศ
**********************************
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นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่
พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปน
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
พลโลกที่ดี
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
(2) จั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล อ ม และจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ทรงเป น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ
บ า นเมื อง มี หลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต อง เป น พลเมื องดี ของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง
ประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
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(2)รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค
มี คุ ณ ธรรม อั ต ลั ก ษณ มี จิ ต สาธารณะ มี จิ ต อาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
(6)จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจา อยู หัว
และหลั ก ปรั ช ญา ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ
(7)จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมือง
ดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และ
ภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถ
(3)รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความ
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง พรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความ
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด
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2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัย
คุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจกั วิธีการปองกัน และ
แกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ใน
การแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและความ
ชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบม
นิสัย
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(4)รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดําเนิน
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบท
แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนา ของพื้นที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร ๖ ขอ
คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการ
แขงขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคม
แหงการเรียนรู
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4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
การศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการจัดการศึกษา ขั้นพืน้ ฐานในพืน้ ที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพืน้ ฐาน
ความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณ
วิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรบั การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านในพื้นที่เสี่ยงภัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความตองการ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4.การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
(5)รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพนั ธุ
4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใ นพื้นที่หางไกล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุรกันดาร เชน พืน้ ที่สงู ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
สอดคลองกับบริบท ของพืน้ ที่
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แนวทาง
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นทีส่ ูงในถิน่ ทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝง ทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตาม
ความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนพื้นทีส่ ูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล
และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การ
พัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และ
เกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทาง
ออนไลน
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพืน้ ที่หางไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่
ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ใน
การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาที่ ๓ ทีส่ อดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
2. ผูเรีย นมี ความเป นเลิศ ตามความถนั ดและความสนใจ นํา ไปสูการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ เปน นักคิด เปน ผูส ราง
นวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จาํ เปนในศตวรรษที่ 21
1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และ 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่
รวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ดาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ
1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตาม
ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
แนวทางการประเมิน PISA
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่
3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง
การแขงขันระดับนานาชาติ
นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา ตอ
ยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและ
กระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวนงบประมาณในการ
สนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และ
เหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การ
เบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจาย
อํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่ม
ศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความ
ตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
พรอมทั้งรายงาน ผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แนวทาง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. สถานศึกษา
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู
ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) เชน การ
จัด การเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น
(Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมให
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองผานระบบดิจทิ ลั (Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศทางวิชาการตาม
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนที่สมบูรณ
แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปน
รายบุคคลตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศใน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน
โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการ
จัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่
๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของ
ประเทศ
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของประเทศ
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศกั ยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
แนวทาง
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา)
สอดคลองกับทักษะที่จาํ เปนในศตวรรษที่ 21
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน”
เปน“Coach” ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือ
ใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิผ์ ูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) แลปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ
พื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับ
ปฐมวัย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
2.รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานระดั บ ชาติ (NT) ผ า น
เกณฑที่กําหนด
3.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแต
ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
4.รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู
ที่ เชื่ อมโยงสู อาชีพ และการมี ง านทํา ตามความถนั ด และ
ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
5.ผู เรี ย นทุ กคนมีทั กษะพื้น ฐานในการดํ ารงชีวิ ต สามารถ
ดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คม ได อย า งมี ค วามสุ ข มี ค วามยื ด หยุน
ทางด า นความคิ ด สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่น ได ภายใต
สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
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วินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทลั พรอมที่จะ
ไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สงู ขึ้น
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ประเมินพัฒนากาเด็กปฐมวัยปเวนป สรุปและรายงานผล
ตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย แลดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู
บริหาสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัย
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด
ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปน
เลน เรียนรูอยางมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิง่ อํานวยความสะดวก สนาม
เด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย
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(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ
(6) สรางความรูความเขาใจแกผปู กครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรบั การพัฒนาทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา มีวินัย มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนาํ ไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความรูความสามารถดานดิจทิ ัล (Digital) และใชดิจิทลั
เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3
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(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และดําเนินการ
ประเมิน รวมทั้งประสานการดําเนินงาน เพื่อทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพื่อเปนฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชัน้
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบตั ิได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ได
รับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใน
การจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM
Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการ
หาความสัมพันธ
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรม
การแนะแนวทัง้ ดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวาง
พื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัตไิ ด
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ
สังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมี
เหตุผลและเปนขัน้ ตอน (Coding)
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน
ถูก
(8) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ใน
การจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM
Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการ
หาความสัมพันธ
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรม
การแนะแนวทัง้ ดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวาง
พื้นฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัตไิ ด
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และ
สังคม (Social and Emotional Learning: SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมี
เหตุผลและเปนขัน้ ตอน (Coding)
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน
ถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรบั การพัฒนาทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา มีวินัย มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห
สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใชในการเรียนรู มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูที่
เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู การมีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความ
ยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563

77

แนวทาง
2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่
สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอนื่ ได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมี
คุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนาํ ไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปน
เครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือ ในการ
เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3
(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพื่อเปนฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชัน้
(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบตั ิได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะรายบุคคลและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ
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(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลัง
กาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะทีด่ ี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
มุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการ
หาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มคี วามรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร
นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอ
หรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ
และความสนใจของตนเอง
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(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม
(Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปน
พิเศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะ
บุคคล
โดยแนวทางการดําเนินการ
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา
ระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็ก
พิการและเด็กดอยโอกาส
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
และสือ่ การเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และ
เด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท
และความตรองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม
สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention : EI)
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
ทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม
ใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ
และการเรียนรู
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง
เกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมีความเหมาะสมกับภาร
งานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส
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(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม
สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบ ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติที่ดี ตอการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา
ระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษ
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
การพัฒนา ภาคีเครือขาย (Education Partnership) ให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาส
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช
สนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา
เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง
ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสราง
สังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของ
ตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองค
ความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
กําหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผา นระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital
device) เพื่อเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และ
การเรียนรูผานระบบดิจทิ ัล อยางเหมาะสมตามวัย
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(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรู
ผานระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัล
เทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจทิ ัล (Digital Learning
Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผานระบบดิจทิ ัล
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูห รือผูอาํ นวยการการ
เรียนรู
7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและจริยธรรม
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach”
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต
ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการ
และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดยสํานักงาน
เรียนรู
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรวมมือกับสถาบัน
การผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตาม
เปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขา
มา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขาย
พัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูส รางครู
รุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงาน
การพัฒนาผูเรียนโดยตรง
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แนวทาง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือ
กับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความ
เปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปน
ตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สราง
ความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะหความขาด
แคลน ความตองการครูของสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมมือ
กับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะหหลักสูตรให
สอดคลองกับแผนความตองการ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
ทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดี
ตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม
และประเมินผล การผลิตครูอยางเปนระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญในอาชีพและหนาทีข่ องตน โดยพัฒนาใหเปนครู
เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน
“Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ให
เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ
แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู
ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
มีบทบาทเปนนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
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แนวทาง
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครู
ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
(Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปน
ระบบและครบวงจร
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดใหมีหลักสูตรและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path)
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนาหรือหนวยงานอื่น ๆ
จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ตรงตามความตองการและความขาดแคลน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career
Path)
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล
(Digital Literacy) การสอนดิจทิ ัล (Digital Pedagogy)
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
สอดคลองกับภารกิจและหนาทีข่ องตน
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แนวทาง
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา และยกระดับ
ความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช
ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR)
ตามเกณฑที่กําหนด
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูให
สามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับ การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher
Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ที่มี
ความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher
Order Thinking)
(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครู ใหมี
ความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได
อยางมีประสิทธิภาพ
(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มคี วามตองการจําเปนพิเศษ
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
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แนวทาง
(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online
และแบบ Face - to - Face Training
(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุง
หมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ
และแผนการศึกษาแหงชาติ
(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตัง้ แตการจัดทํา
ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชใน
การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทลั (Digital Content) ใน
สาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การ
จัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ที่มคี วามตองการจําเปนพิเศษ
และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน
3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ
ดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษา คอมพิวเตอร (Coding)
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นโยบายที่ 4

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development)
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับพื้นที่ รวมมือในการจัด
การศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น
1.ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาให เปนมาตรฐานเสมอกัน
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยาง
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
เหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
7. สถานศึ กษามี ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ และคุ ม ครอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครอง
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและ
ระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
สามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม
เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการ
การเรียนรูใหแกผูเรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ
และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน
และหนวยงาน ที่เกี่ยวของระดับพื้นที่ จัดทําแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโน
ประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพื่อในไปใชในการวาง
แผนการจัดการศึกษา
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แนวทาง
(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ
เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ ที่ ชุมชน ภาคเอกชน
และทุกภาคสวนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถ
ใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ ที่ จัดอาหาร อาหาร
เสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพืน้ ที่ สนับสนุนใหผูเรียน
ที่อยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยทัง้ ไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุก
ประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมี
คุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา
เปนสําคัญ
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ใหมีคุณภาพ และตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
โครงการพิเศษ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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5. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
6. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานจั ด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และ
สถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ
เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาส
ใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ
และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพืน้ ที่ภูมศิ าสตร สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจา ยในการดําเนินการ และงบลงทุน
ใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห ความ
เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน
และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลอง
กับสถานภาพและพื้นที่
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่ประกอบการ
จัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยาง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย
คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการ
จําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
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แนวทาง
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือกับ
กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทํา
แผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการใชจา ยงบประมาณ
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

7. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital
Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปน
เครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทลั (Digital
Literacy) แกผูเรียน
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่
ประยุกตใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรูแกผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. ผู เรี ย นไดรั บการสนับสนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ และอุ ป กรณ
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
อยางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล
(Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหแกผูเรียน
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทาง
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณ
ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ ตั้งแต
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยาง
เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของ
ตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุนอุปกรณ
ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล
(Digital Pedagogy) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปน
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance Learning Technology:
DLT)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค สูการลด
ปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อใหมีบริบทที่
เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริมความรูและ
สรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม
7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน
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8. มี ส ถานศึ ก ษานวั ต กรรมต น แบบในการนํ า 3RS มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทาง
1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว
ทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE
และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่าํ และชุมชน
คารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (LCA) สูส ังคมคารบอนต่ํา
4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวย
การเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนกับสิ่งแวดลอม
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
การเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอปรากฏการณภาวะ
เรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการ
เปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon
Footprint ในสถานศึกษาสูช ุมชน
5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่
ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่าํ
6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน
การจัดการขยะ และอนุรักษสงิ่ แวดลอมใน ๖ ศูนย 4
ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนว
ทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู
ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัตใิ ชที่บานและชุมชน เชน การ
สงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การลดใชสารเคมี
จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑ
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีสงเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
สวนรวมและการนําขยะ มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. นั กเรี ย นเรี ย นรู จ ากแหล ง เรี ย นรู มี การขยายผลแหล ง
เรี ย นรู นั ก เรี ย น โรงเรี ย น ชุ ม ชน เรี ย นรู ด า นการลดใช
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่ อ เป น
แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย
พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผ ูเรียน
5. หน ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นานวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
แนวทาง
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.
2.

3.

4.

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา

5.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาอยางเปนอิสระ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที่
มีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัว
ใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน
หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความ
โปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัด
การศึกษา
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แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
3. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถ
Technology) และระบบการทํางานที่เปนดิจทิ ัลเขา
เชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวาง
มาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
แผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(Big Data Technology)
4. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจทิ ัล
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั้งระบบ
5. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเ รียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
6. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

*****************************
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของภาค 16
วิสัยทัศน
“ประชากรไดรับการศึกษาและเรียนรูต ลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยูในโลกศตวรรษที่ 21
ภายใตวถิ วี ัฒนธรรมลานนาอยางมความสุข”
พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรใหมีความรู ตามคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอยางสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7. การบริหารจัดการ
เปาประสงคหลัก
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียม
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหบรรลุขีดความสามารถและ
เติมเต็มตามศักยภาพ
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผูเรียนทุกระดับอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา คุมทุนและบรรลุเปาหมาย
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ
บริบทที่เปลีย่ นแปลงโลก
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กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการเขาถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถและประสานหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพให
ไดตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูเรียนภายใต วิถีวัฒนธรรมลานนา
สูความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ
พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1 ประสานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอยาง
เปนระบบและสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาของกลุมจังหวัด
กลยุ ท ธ ที่ 2 ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ง เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ ของครู แ ละบุ ค ลากรการศึ ก ษาให มี
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดํารงตนบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4 ประสานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนเฉพาะทางหรือ ความตองการ
พิเศษ อยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรแผนงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยง กับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใหสอดคลองตอบสนอง กับวิถีวัฒนธรรมลานนา
และสภาพพื้นที่ของกลุมจังหวัด
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กลยุทธที่ 2 กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานแนวทางและตัวชี้วัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค และจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่กลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 3 ประสานการตรวจราชการ กํากับ ติดตามผล และประเมินผล สรุป รวบรวมจัดทํารายงาน
การตรวจราชการเชิงบูรณาการกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัย หลากหลายวิธีการ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู ในกลุมจังหวัดให
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูเรียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใชการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบDLTV และ DLIT และสื่อทางไกล
ชองทางอื่นๆ
กลยุทธที่ 3 จัดระบบและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัด การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกลุมจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา
เขามามีสวนรวม เปนเครือขายแหงการเรียนรูในการพัฒนาการศึกษาแตละระดับ ประเภท
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการความรู (KM) การใชภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดแหลงการเรียนรู
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา และแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2563 – 2565)
จังหวัดพะเยา
วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา (vision)
“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน”
จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต
ทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว
ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน
พันธกิจของจังหวัดพะเยา
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปาหมายใหม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน
3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค
4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
และอยูรวมกันอยางมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เปาประสงครวม
จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี
รายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย
ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดพะเยา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2562 – 2565) มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดพะเยา ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา
ในโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคหลัก
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ
2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี
3. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต)
4. โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด
5. โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
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7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8. โครงการปลูกฝงคุณธรรมนาใจ ใหหางไกลยาเสพติด
9. โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชาย
ขอบ
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
กลยุทธ
2.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและ
สถานประกอบการ
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปงบประมาณ 2562
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธ
3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา
3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานที่
1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราภาษาลานนา
3.3 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
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1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)
3.4 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1) โครงการจัดทาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
3.5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิต
สื่อการเรียนการสอนสาหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง
2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการประจําป 2562
3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ)
จังหวัดพะเยา
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย
1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2562
ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต
1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สูสังคม
2) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก ารปฏิบัติ
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6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ตามบาน
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (พ.ศ.2563-2565)
วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เปนองคกรชั้นนําผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกอบดวย
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
6. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะวิ ช าการ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะชี วิ ต คุ ณ ลั ก ษณะใน
ศตวรรษที่ 21
7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
8. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
10. สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
เปาประสงค (Goals)
เป า ประสงค ข องการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
1) สพป.พะเยาเขต 1 มีคุณภาพการบริหารจัดการใหตามมาตรฐาน สพท พ.ศ.2560
2) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4) สพป.พะเยา เขต 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และเหมาะสมกับการใชงาน

5) สถานศึกษามีหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
6) ผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
7) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของผูเรียน
8) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษามีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพผูเรียนและระบบบริหารจัดการ
9) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและบริการเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
10) สพป.พะเยา เขต 1 และสถานศึกษา มีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
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กลยุทธ (Strategic Issues)
กลยุ ท ธ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวม
กลยุ ทธ หลั กและกลยุ ทธ โครงการการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูระดับขั้นพื้นฐาน
๓. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูการมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายและสรางสังคมแหงการเรียนรู
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
**********************************
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พุทธศาสนสุภาษิตประจําองคกร

“สุสสูสา สุตวฑฺฒนี”
การใฝศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู

คานิยมองคกร

P

• Professional
• ความเปนมืออาชีพ

H

• Harmony
• ความสามัคคี

A

• Accountaqbility
• ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

Y

• Youth
• เพื่อเด็กและเยาวชน

A

• Aim
• การมุง สูเปาหมายรวมกัน

O

• Ownership
• ความรูสึกเปนเจาขององคกร
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แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ ประจําป

พ.ศ.2562

+
สวนที่ 3
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2563
ในปงบประมาณประจําป 2563 สํานักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดแจงกรอบจัดสรรงบประมาณให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อเปนคาใชจา ยในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 5,000,000.- บาท
ครั้งที่ 1 ที่ ศธ 04002/ว.4774 ลว.25 ต.ค. 2562 จํานวน 1,500,000 บาท
ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว.397 ลว.30 ม.ค. 2563 35702/02939 จํานวน 2,000,000 บาท
ครั้งที่ 3 ที่ ศธ 04002/ว.1355 ลว.27 มี.ค. 2563 จํานวน 1,500,000 บาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไว 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)
จํานวน 2,096,000-. บาท
สวนที่ 2 โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน(โครงการกลุม/หนวย)
จํานวน 2,904,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 5,000,000.- บาท
ทั้งนี้ ไดวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และจุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หนวยงานตนสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ
ตาราง 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปงบประมาณ 2563

รายการ
1. งบบริหารจัดการสํานักงานฯ (คาใชจายประจํา)
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1.1 คาใชสอย(คาเบี้ยเลี้ยง,คาที่พัก,คาลวงเวลา,คาอาหารฯ)
1.2 คาซอมแซม และบํารุงรักษารถยนตราชการ
1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
1.4 คาสาธารณูปโภค
1.5 คาจางเหมาบริการ
1.6 คาจัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
1.7 งบพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่

จัดสรร
งบประมาณ

หมายเหตุ

2,096,000
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ตาราง 2 สรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการ/หนวย)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุม/หนวย
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนโยบายและแผน
กลุมสงเสริมทางไกล ฯ
กลุมพัฒนาครู
หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมกฎหมายและคดี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จํานวน
(โครงการ)
6
1
15
5
2
7
3
1
1
41

งบประมาณ

หมายเหตุ

784,400.25,000.2,335,500.133,900.350,000.497,000.86,400.25,000.180,000.-

4,417,200.-

หมายเหตุ โครงการไดรับการพิจารณารอบที่ 1

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามกลุม/
หนวย
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการจางประชาสัมพันธ (ลูกจางชั่วคราว)
เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน
โครงการจางทีป่ รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)
เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุมนโยบาย
และแผน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส ูความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแู ลเว็ปไซต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา
ประจําป 2563
โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"
(กลุมโรงเรียน ละ 5,000)
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูล
ครูและบุคลากร

113,400.-

กลุมอํานวยการ

180,000.-

กลุมกฎหมายและคดี

56,000.-

กลุมอํานวยการ

50,000.3,000.30,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมสงเสริมทางไกลฯ
กลุมนิเทศฯ

30,000.-

กลุมอํานวยการ

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

11,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ

2
3
4
5
6
7
8
9
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ที่

โครงการ

งบประมาณ

10

โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจผูสรางคุณปู การดานการจัด
การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป พะเยาเขต 1
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2563
โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
ประชุมชี้แจงผูบ ริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เกี่ยวกับการ
เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ มไดเรียน
ตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา 1
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน

135,000.-

กลุมอํานวยการ

32,300.37,000.-

กลุมสงเสริมฯ
กลุมสงเสริมฯ

1,800.-

กลุมสงเสริมฯ
(จัดแลว)

37,000.-

กลุมสงเสริมฯ

35,300.-

กลุมสงเสริมฯ

280,000.95,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

18

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1

80,000.-

กลุมนิเทศฯ

19

พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับเขตพื้นที่
สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สงเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2563
การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
โครงการรักษภาษาไทย

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

20,000.-

กลุมนิเทศฯ

20,000.-

กลุมนิเทศฯ

100,000.-

กลุมนิเทศฯ

433,250.-

กลุมนิเทศฯ

100,000.20,000.35,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

50,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ

11
12
13

14
15
16
17

20
21
22

23
24
25
26
27

โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ประจําปงบประมาณ 2563
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ที่

โครงการ

งบประมาณ
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28

20,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ

13,000.-

30

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
สําหรับโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

200,000.-

31

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณประจําหองประชุม

100,000.-

32

โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร และติดตามประเมินผล ประจําป
งบประมาณ 2563
โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านดานการบริหารงบประมาณ
สพป.พะเยา เขต 1
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําป 2563
โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําป 2563
โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ
ออนไลน (TEPE Online) ใหเกิดประสิทธิภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ” สําหรับผูป ฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ
โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค
จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 6 กลุม
โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนวัย
เกษียณ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับทักษะแหงทศวรรษที่ 21
รวม

50,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ
(จัดแลว)
กลุมสงเสริมทางไกลฯ
(งบกลาง)
กลุมสงเสริมทางไกลฯ
(งบกลาง)
กลุมนโยบายและแผน

29

33
34
35

36

37

38
39
40
41

25,000.35,000.-

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
กลุมพัฒนาครูฯ

40,000.-

กลุมพัฒนาครูฯ

11,400.-

กลุมพัฒนาครูฯ

38,800.-

กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย

450,000.300,000.135,000.-

กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมอํานวยการ

100,000.-

กลุมนิเทศฯ

4,417,200.-

หมายเหตุ 5 กรกฎาคม 2563
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สรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร กลยุทธ
1. แผนงาน โครงการและงบประมาณโครงการจําแนกตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ไดดําเนินการ
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 ยุทธศาสตร และมีโครงการที่สอดคลอง
ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
จํานวน..................2........................โครงการ งบประมาณ......... 62,300.-....................บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จํานวน..................2........................โครงการ งบประมาณ........ 1,020,000.-.................บาท
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
จํานวน.................20.........................โครงการ งบประมาณ........ 1,631,300.-.............บาท
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
จํานวน..................6........................โครงการ งบประมาณ........... 401,800.-..................บาท
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จํานวน.................-........................โครงการ งบประมาณ................-.....................บาท
จําแนกไดตามตาราง ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จํานวน.................6.....................โครงการ งบประมาณ............. 718,400.-.....................บาท
จําแนกไดตามตาราง ดังตอไปนี้
ตารางที่ สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ที่
1
2

โครงการ
โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"
(กลุมโรงเรียน ละ 5,000)
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป
2563
รวม

งบประมาณ

กลุม/หนวย

30,000.-

กลุมอํานวยการ

32,300.-

กลุมสงเสริมฯ

62,300.-
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ยุทธศาสตรที่
ที่
1
2

2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โครงการ
งบประมาณ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส ูความเปนเลิศทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2563
รวม

ยุทธศาสตรที่

50,000.433,250.-

กลุม/หนวย

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

483,250.-

3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุม
นโยบายและแผน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดแู ลเว็ปไซต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา
ประจําป 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูล
ครูและบุคลากร
โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจผูสรางคุณปู การดานการจัด
การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพป พะเยาเขต 1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 1
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน

56,000.-

กลุมอํานวยการ

3,000.30,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ
กลุมนิเทศฯ

11,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ

135,000.-

กลุมอํานวยการ

27,500.-

กลุมสงเสริมฯ

280,000.150,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

2
3
4
5
6
7
8

กลุม/หนวย

9

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1

100,000.-

กลุมนิเทศฯ

10

พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับเขตพื้นที่
ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สงเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1
การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)

100,000.-

กลุมนิเทศฯ

20,000.-

กลุมนิเทศฯ

300,000.-

กลุมนิเทศฯ

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

11
12
13
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ที่
14
15
16
17
18
19
20
21

โครงการ

งบประมาณ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
โครงการรักษภาษาไทย
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ประจําปงบประมาณ 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทําระบบฐานขอมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําป 2563
โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําป 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ” สําหรับผูป ฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
และพัสดุ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับทักษะแหงศตวรรษที่ 21

50,000.35,000.150,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมสงเสริมทางไกลฯ

20,000.-

กลุมสงเสริมทางไกลฯ

35,000.-

กลุมพัฒนาครูฯ

40,000.-

กลุมพัฒนาครูฯ

38,800.-

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

100,00.-

กลุมนิเทศฯ

รวม

กลุม/หนวย

1,631,300.-

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุม/หนวย
13,000.กลุมสงเสริมทางไกลฯ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทําระบบฐานขอมูล
2

สารสนเทศสําหรับโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

200,000.-

3

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณประจําหองประชุม

100,000.-

4

โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสราง
เสริมประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
ประชุมชี้แจงผูบ ริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว
เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัว
ยากจนทีไ่ มไดเรียนตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

37,000.-

5
6

รวม

(จัดแลว)
กลุมสงเสริมทางไกลฯ
(งบกลาง)
กลุมสงเสริมทางไกลฯ
(งบกลาง)
กลุมสงเสริมฯ

1,800.-

กลุมสงเสริมฯ
(จัดแลว)

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

401,800.-
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

งบประมาณ

กลุม/หนวย

-

-

-

กลุม/หนวย

รวม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการจางประชาสัมพันธ (ลูกจางชั่วคราว)
เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน
โครงการจางทีป่ รึกษากฎหมาย (อัตราจาง)
เดือนละ15,000 บาท 12 เดือน
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร และติดตามประเมินผล
ประจําปงบประมาณ 2563
โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านดานการบริหารงบประมาณ
สพป.พะเยา เขต 1
โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค สพป.พะเยา 1

113,400.-

กลุมอํานวยการ

180,000.-

กลุมกฎหมายและคดี

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

50,000.-

กลุมนโยบายและแผน

25,000.-

หนวยตรวจสอบภายใน

300,000.-

กลุมอํานวยการ

2

3
4
5
6

รวม

718,400.-
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รายละเอียดโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามกลุม/หนวย
ตารางที่ สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณโครงการ
1. กลุมอํานวยการ
ที่
โครงการ
1

2
3
4

5

โครงการจางประชาสัมพันธ (ลูกจางชั่วคราว)
เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมอํานวยการ/กลุม
นโยบายและแผน
โครงการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา"
(กลุมโรงเรียน ละ 5,000)
โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจผูสรางคุณปู การดานการจัด
การศึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพป. พะเยา เขต 1
โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค สพป.พะเยา 1
รวม

2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ที่
โครงการ
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ” สําหรับผูป ฏิบัติงานดานการเงิน
การบัญชี และพัสดุ
รวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

113,400.-

กลุมอํานวยการ

56,000.-

กลุมอํานวยการ

30,000.-

กลุมอํานวยการ

135,000.-

กลุมอํานวยการ

450,000.478,400.-

กลุมอํานวยการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

38,800.-

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

38,800.-

3. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส ูความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา
ประจําป 2563
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชพื้นที่เปนฐาน
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1
พัฒนากิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับเขตพื้นที่

งบประมาณ
50,000.30,000.-

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

50,000.-

กลุมนิเทศฯ

135,000.95,000.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

80,000.-

กลุมนิเทศฯ

50,000.-

กลุมนิเทศฯ
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
สงเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ศึกษาดูงานนิเทศการศึกษาสูระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สงเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2563
การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
โครงการรักษภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
รวม

4. กลุมนโยบายและแผน
ที่
1
2

งบประมาณ
20,000.-

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ

20,000.-

กลุมนิเทศฯ

100,000.-

กลุมนิเทศฯ

433,250.-

กลุมนิเทศฯ

100,000.20,000.35,000.100,00.-

กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

1,218,250.-

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร และติดตามประเมินผล ประจําป
งบประมาณ 2563
จัดสรรใหกลุมโรงเรียน 6 กลุม
รวม

50,000.-

กลุมนโยบายและแผน

300,000.350,000.-

กลุมนโยบายและแผน

งบประมาณ
32,300.37,000.-

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมฯ
กลุมสงเสริมฯ

5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3

4

โครงการ
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําสภานักเรียน ประจําป 2563
โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เกี่ยวกับการเพิ่ม
ทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา 1
รวม

1,800.-

กลุมสงเสริมฯ
(จัดแลว)

27,500.-

กลุมสงเสริมฯ

98,600.-
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ

สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ 2563 สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาพะเยา เขต 1
เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาพะเยา เขต 1 กําหนดแนวทางการจัด สรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน ฯ (คาใชจายประจํา) จํานวน 1,525,250 บาท
เพื่อใชบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร (โครงการกลุม/หนวย)จํานวน 3,880,500 บาท
เพื่อใหสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่ อการขับเคลื่อนและดําเนิ นการโครงการ ตาม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการทํ า งานแบบมี ส ว นร ว มที่ เอื้ อ ต อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค การ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
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กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมายการ
ใหบริการ หนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจาภาพหลัก
เจาภาพรองและผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหการกําหนดกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
สูสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิทินการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และการนําแผนสูการปฏิบัติ
ที่
1
2

3
4
5
6
7

กิจกรรม
สพฐ แจงให สพท จัดทําโครงการขอตั้งงบประมาณ
ป 2563
กลุมนโยบายและแผน วางแผนจัดทําปฏิทินงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ
2563 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมการจัดตั้งคําของงบประมาณ ปงบประมาณ
2563 ครั้งที่ 2/2562
สงคําของบประมาณประจําป 2563
แจงใหกลุม/หนวย รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
ประมวล รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป งบประมาณ 2562 เพื่อใหประกอบการจัดทํา
แผน 2563

วัน เดือน ป
ส.ค.62

ผูรับผิดชอบ
กนผ.

ส.ค.62

กนผ.

ผอ.กลุมทุกกลุม/
หนวย
ผอ.กลุมทุกกลุม/
หนวย
4 มี.ค.63

กนผ. งานติดตาม

พ.ย.62

กนผ. งานติดตาม
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ที่
8

9

10

กิจกรรม
การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
- การพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2563
การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2563
ครั้งที่ 2/2563

จัดทํารูปเลม (ราง) แผนปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2563
11 นําเสนอ (ราง) แผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ จาก กศจ
12 จัดทํารูปเลม และเผยแพรโรงเรียนในสังกัด
13 กลุม/หนวย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย
ประจําป โดยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ สพป.
พะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และหาก
มีการปรับแผนใหเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พิจารณา/ทราบ แลวแตกรณี และสําเนาให กนผ.ทราบ
14 ผอ./รองผอ. สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่ไดรับ
มอบหมายดําเนินการกํากับติดตาม นิเทศ เรงรัดการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผน
15 กลุม/หนวย เตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําป ตามระยะที่ สพฐ กําหนด
(KRS/ARS)
16 ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผน และสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ.2563
หมายเหตุ
ปฏิทินนี้ สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

วัน เดือน ป
4 ก.พ.63

พ.ค.63

มิ.ย.63
พ.ย.62
เปนตนไป

พ.ย.62
เปนตนไป
รอบ
3/6/9/12
เดือน
30 ก.ย.63

ผูรับผิดชอบ
ผอ./รอง.สพป.พย
เขต1/ผอ.กลุม
หนวยและคณะ
ผอ./รอง.สพป.พย
เขต1/ผอ.กลุม
หนวยและคณะ
กนผ.
กนผ.
กนผ.
ทุกกลุม/หนวย

ผอ/รอง ผอ.
สพป.พย.1 และ
คณะ
ทุกกลุม/หนวย

ทุกกลุม/หนวย
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ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
15 มกราคม 2563
15 เมษายน 2563
15 กรกฎาคม 2563
15 ตุลาคม 2563

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค.62-ธ.ค.62)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค.62-มิ.ย.63)
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)

ผลการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียน
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้ นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป การศึกษา 2562
ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
สังกัด
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
52.84
47.95
4.89
สูงกวา

คณิตศาสตร
37.44
31.60
5.84
สูงกวา

วิทยาศาสตร
38.03
34.30
3.73
สูงกวา

ภาษาอังกฤษ
36.60
30.86
5.74
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
4123
36.18
5.05
สูงกวา

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้ นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป การศึกษา 2562
ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
ประเทศ
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
52.84
49.07
3.77
สูงกวา

คณิตศาสตร
37.44
32.90
4.54
สูงกวา

วิทยาศาสตร
38.03
35.55
2.48
สูงกวา

ภาษาอังกฤษ
36.60
34.42
2.18
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
4123
37.99
3.24
สูงกวา

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้ นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป การศึกษา 2562
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561
ปการศึกษา
2562
2561
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
52.84
59.32
-6.48
ต่ํากวา

คณิตศาสตร
37.44
43.38
-5.94
ต่ํากวา

วิทยาศาสตร
38.03
41.49
-3.46
ต่ํากวา

ภาษาอังกฤษ
36.60
43.02
-6.42
ต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ย
4123
46.80
-5.58
ต่ํากวา

แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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4. ผลเปรียบเทียบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปมี่ 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป

5. ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน O-NET ชั้ น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 ป การศึ กษา 2562
ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับสังกัด
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
สังกัด
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
58.28
55.91
2.37
สูงกวา

คณิตศาสตร
25.87
26.98
-1.11
สูงกวา

วิทยาศาสตร
31.37
30.22
1.15
สูงกวา

ภาษาอังกฤษ
32.77
32.98
-0.21
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
37.07
36.52
0.55
สูงกวา

6. ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน O-NET ชั้ น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 ป การศึ กษา 2562
ของ สพป.พะเยา เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
สังกัด
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
58.28
55.14
3.14
สูงกวา

คณิตศาสตร
25.87
26.73
-0.86
ต่ํากวา

วิทยาศาสตร
31.37
30.07
1.30
สูงกวา

ภาษาอังกฤษ
32.77
33.25
-0.48
ต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ย
37.07
36.30
0.77
สูงกวา
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7. ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน O-NET ชั้ น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 ป การศึ กษา 2562
กับ 2561
ปการศึกษา
2562
2561
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
58.28
56.13
2.15
สูงกวา

คณิตศาสตร
25.87
27.64
-1.77
ต่ํากวา

วิทยาศาสตร
31.37
37.64
-6.27
ต่ํากวา

ภาษาอังกฤษ
32.77
27.24
5.53
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
37.07
37.16
-0.09
ต่ํากวา

8. ผลเปรียบเทียบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปมี่ 6 ของ สพป.พะเยา เขต 1 ยอนหลัง 3 ป

แนวทางการยกระดับผล O-NET สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1) การวิเคราะหผล O-NET เพื่อคนหากลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูที่
ตองปรับ ปรุงเรงด วน และกํ าหนดแนวทางการยกระดับ คุณ ภาพผูเรียนที่ สอดคลองกับ บริบ ทของ
หนวยงานและสถานศึกษา
2) สรางความตระหนัก แรงจูงใจ และสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการทดสอบ
O – NET และการนําผลการทอสอบไปใช
3) สื่อสารความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการทดสอบ O – NET เกี่ยวกับแผนผัง โครงสรางขอสอบ
(Test Blueprint) รูปแบบขอสอบ กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติตนของผุเขาสอบ เปนตน
แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียน การสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
5) สรางความคุนชินใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบขอสอบและกระดาษคําตอบ O – NET ไปใชใน
การวัดผลในชั้นเรียน
6) สงเสริมสนั บ สนุ น ให สถานศึกษาพั ฒ นาหรือนํ าขอสอบที่มีโจทย สถานการณ หรือเนื้อหาลักษณะ
เดียวกับ O – NET ที่มีความซับซอนหรือตองทําหลายขั้นตอน หรือตองวัดหลายตัวชี้วัดดวยขอสอบ
เพียงขอเดียวมาใชในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ขอเสนอแนะในการยกระดับ O – NET สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. ครูผูสอน ควรใชรูปแบบการสอนและนวัตกรรมที่หลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning ปลูกฝง
ใหผูเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนดวยการใชคําถามกระตุนใหผุเรียนไดคิดและลงงมือทําให สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไป
ปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบต่ํากวาระดับประเทศ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ตอเปนผุนําทางวิชาการ มีระบบนิเทศ กําหับ ติดตาม อยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรม PLC ในดานวิชาการเปนระยะ ๆ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ใหขวัญ
กําลังใจ ตลอดถึงวางแผนการจัดชั้นเรียน ใหครูที่มีความรูความสามารถดานวิชาการใหเปนที่ยอมรับ
โดยในระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาปที่ 1-2 เน น ทั กษะภาษาไทย การอานออกเขี ย นได และทั กษะการ
คํ า นวณทางด า นคณิ ต ศาสตร เพราะถ า นั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถอ า นออกเขี ย นได คิ ด วิ เคราะห
คิ ด คํ านวณเป น จะส งผลให นั ก เรี ย นสามารถทํ า แบบทดสอบทางการสึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O -NET) ไดดี
3. สถานศึกษา สถานสึกษาควรนําผลการทดสอบไปวิเคราะห เพื่อกําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ โครงการ กิ จ กรรมทั้ งกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสู ต รอย างเป น
รูป ธรรมชัดเจน มี คลิ นิ กวิช าการสอนซอมเสริมใหนักเรีย นที่ มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจัด
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพในดานตาง ๆ ใหไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา
กระตุน กระบวนการบริห ารงานวิชาการ พั ฒ นาทักษะดานการวัดและประเมิน ผลของครูผูสอนให
สอดคลองและเปนไปตามแนวทางของการทดสอบระดับชาติ และกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
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9. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับจังหวัด
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
จังหวัดพะเยา
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
48.69
48.89
-0.2
ต่ํากวา

คณิตศาสตร
51.53
49.25
2.28
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
50.11
49.07
1.04
สูงกวา

10. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับศึกษาธิการภาค 16
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
จังหวัดพะเยา
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
48.69
47.04
1.65
สูงกวา

คณิตศาสตร
51.53
46.50
5.03
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
50.11
46.77
3.34
สูงกวา

12. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับสังกัด
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
จังหวัดพะเยา
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
48.69
46.00
2.69
สูงกวา

คณิตศาสตร
51.53
45.64
5.89
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
50.11
45.82
4.29
สูงกวา

13. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับประเทศ
ระดับ
สพป.พะเยา เขต 1
จังหวัดพะเยา
สูง/ต่ํา
สรุปผล

ภาษาไทย
48.69
46.46
2.23
สูงกวา

คณิตศาสตร
51.53
44.94
6.59
สูงกวา

คะแนนเฉลี่ย
50.11
45.70
4.41
สูงกวา
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14. ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับคุณภาพ
จํานวนรอยละของผูเ รียนจําแนกตามระดับคุณภาพ
ความสามารถ

ดีมาก

ดี

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน (คน) รอยละ

จํานวน (คน) รอยละ

ดานภาษาไทย

90

10.70

316

37.57

288

34.24

147

17.47

ดานคณิตศาสตร

169

20.09

236

28.06

325

41.85

84

9.98

รวม 2 ดาน

110

13.07

284

33.76

356

42.33

91

10.82

แนวทางการยกระดับผล NT : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1) วิเคราะหผล NT เพื่อคนหาตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงเรงดวน และกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ที่สอดคลองกับบริบทของหนวยงานและสถานศึกษา
2) สรางความตระหนัก แรงจูงใจ และสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการทดสอบ NT และ
การนําผลการทดสอบไปใช
3) สื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการทดสอบ NT เกี่ยวกับแผนผังโครงสรางขอสอบ (Test
Blueprint) รูปแบบขอสอบ กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ เปนตน
4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
5) สรางความคุนชินใหกับสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบขอสอบและกระดาษคําตอบ NT ไปใชในการวัดผลใน
ชั้นเรียน
6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหรือนําขอสอบที่มีโจทย สถานการณ หรือเนื้อหาลักษระเดียวกับ
NT ที่มีความซับซอนหรือตองทําหลายขั้นตอน หรือตองวัดหลายตัวชี้วัดดวยขอสอบเพียงขอเดียวมาใชใน
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
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15. ผลการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรีย น ( Reading Test : RT) ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 1
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับสังกัด
ระดับ

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

รวม 2 ดาน

สพป.พะเยา เขต 1

71.66

74.37

73.02

สังกัด

67.49

72.51

70.00

สูง/ต่ํา

4.17

1.86

3.02

สรุปผล

สูงกวา

สูงกวา

สูงกวา

16. ผลการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรีย น ( Reading Test : RT) ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 1
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2562 กับระดับประเทศ
ระดับ

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

รวม 2 ดาน

สพป.พะเยา เขต 1

71.66

74.37

73.02

สังกัด

68.50

72.81

70.66

สูง/ต่ํา

3.16

1.56

2.36

สรุปผล

สูงกวา

สูงกวา

สูงกวา

17. ผลการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรีย น ( Reading Test : RT) ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 1
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561
ระดับ

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

รวม 2 ดาน

สพป.พะเยา เขต 1

71.66

74.37

73.02

สังกัด

65.12

70.63

67.87

สูง/ต่ํา

6.54

3.74

5.15

สรุปผล

สูงกวา

สูงกวา

สูงกวา
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18. ผลการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรีย น ( Reading Test : RT) ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 1
ของ สพป.พะเยา เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2562 กับ 2561

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษากําหนดแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน โดยการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผุรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน
2. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การจั ด ทํ าฐานข อ มู ล คุ ณ ภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นเป น
รายบุคคล ระดับโรงเรียน เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
3. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การวิ เคราะห ผ ลการประเมิ น ความสามารถในการอ า นเพื่ อ นํ า ผลไปใช โ ดย
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ให ค ณะครู ทํา การวิ เคราะห ผ ลแตล ะสมรรถนะที่มี คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวาระดับ ประเทศ สังกั ด
จังหวัด เขตพื้นที่ ขนาดโรงเรียนเดี่ยวกัน และเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา เทียบกับเกณฑเพื่อ
นํ า มากํ า หนดเป า หมายในการพั ฒ นา รวมทั้ ง วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คะแนนการประเมิ น
ความสามารถในการอานของผูเรียน
3.2 วิเคราะหสมรรถนะที่ตองการเรงดวน
3.3 วิเคราะห สภาพปญหา สาเหตุของปญหาที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์แตละสมรรถนะต่ํา
3.4 จัดทํากลุมคุณภาพผูเรียนตามเกณฑการประเมิน และจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหา
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4. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหชั้นเรียนที่สอดคลองสัมพันธระหวางมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู
เรื่อง การสรางแบบสอบอัตนัยและการตรวจขอสอบที่ ได มาตรฐานตามแนวการสอบการประเมิ น
ความสามารถการอ าน ส งเสริ ม การใชแ บบทดสอบอั ตนั ย ในสถานศึก ษาเพื่ อ เตรีย มการสอบการ
ประเมินความสามารถในการอาน
5. วางระบบการพัฒนาและการสนับสนุนสงเสริมดานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ดังนี้
5.1 นําหลักสูตรสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษามาอบรมคณะครูเพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน
5.2 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําในระดับสถานศึกษา สําหรับการพัฒนาครู เพื่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน
5.3 จั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ พั ฒ นาครูเพื่ อการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ข องผู เรี ย นในการประเมิ น
ความสามารถในการอานของผูเรียน
5.4 สงเสริมให ครูสรางเครือขายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู เพื่อพั ฒ นาระบบการวัดและ
ประเมินผลทั้งในระดับสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
*************************
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ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ที่ 14 / 256๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
--------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมุงพัฒ นาการศึกษาแบบองครวม ครอบคลุมทุกมิติ เนนการทํางานแบบบูรณาการ
ตามวิสัยทั ศนที่กําหนดไววา “สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป นองคกรชั้ นนํ า ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย” ในปที่ ๒ ของการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ จึงได
กําหนดการจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติการประจําป 2563 ขึ้ น เพื่อใหการขับ เคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติและสนองตอ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ ๒563 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคม
อนาคตที่ยั่งยืน”และวิสัยทัศนจังหวัดพะเยา ที่วา “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคม
อาเซียน”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
๑) คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธานฯ
3. นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธานฯ
4. นายเอี่ยม มังคลาด
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
5. นางชไมพร ปวงคํา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
6. นางโสภี คําชูสังข
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
7. นางชรินทรทิพย โพธิเจริญ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ขันคํา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
9. นางสมบูรณ เรืองงาม
ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
10. นายอดิศัย กิตติผโลทัย
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
11. นางศรีวรรณ ตาลดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
12. นายรัชชาพงษ ตอมคํา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
กรรมการ
13. นางนงลักษณ จําปานคร
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-2มีหนาที่
1. อํานวยการ ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ใหสอดคลองกับกลยุทธ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบ และพิจารณาปรับแผนการใชจายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
๔. สงเสริม ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการพัฒนาการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๑
๕. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน ฯ หรือมอบหมายเรื่องอื่นตามความเหมาะสม
๒) คณะกรรมการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติการของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานกรรมการ
๒. นายสุขุม พรหมเสน
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธานฯ
๓. นายณัฐพล สุวรรณลพ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รองประธานฯ
๔. นายเอี่ยม มังคลาด
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
กรรมการ
๕. นางชไมพร ปวงคํา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
๖. นางโสภี คําชูสังข
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
๗. นางชรินทรทิพย โพธิเจริญ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๘. นางวิไลวรรณ ขันคํา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๙. นางสมบูรณ เรืองงาม
ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๐. นายอดิศัย กิตติผโลทัย
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
๑๑. นางศรีวรรณ ตาลดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๑๒. นายรัชชาพงษ ตอมคํา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุพิน ไชยจําเริญ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๔. นายสมเกียรติ ออยหวาน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๕. นางสาวประภาพัฒน เพ็ชรรัตนบํารุง ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๖. นางธมนวรรณ คําเรือง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๗. นางสาวธารารัตน กลาหาญ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๘. นางสาวรุสนันท แกวตา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๙. นางนงลักษณ จําปานคร
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๑. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-๓–
มีหนาที่
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาพะเยา เขต ๑ ให ส อดคล องกั บ กลยุท ธ โครงการ กิจ กรรม เป าหมาย และตั ว ชี้วัดความสํา เร็จ ของ
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ กษาธิก าร ตลอดจนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวัด และ
กลุมจังหวัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๓) คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ กลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุมนโยบายและแผน
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมนโยบายและแผน
๒. นางนงลักษณ จําปานคร
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
๓. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
๔. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมอํานวยการ
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมอํานวยการ
๒. นางชไมพร ปวงคํา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๓. นางอัมพวรรณ ไขทา
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
๔. นายมานพ บุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
๕. นางวณิชชา อยูสบาย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๖. นางสาวพิจิตรา ลําไพ
เจาหนาที่ธุรการ
๗. นายประณิธาน หาญปอ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ประธานกรรมการ
๒. นางโสภี คําชูสังข
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รองประธานฯ
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสุพิชฌาย ไวศยานุวัฒน
๔. นางผองพรรณ กลิ่นอุบล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางจินดา แสงศรีจันทร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
กรรมการ
๖. นางสาวอรนุช ศิริไกรกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
กรรมการ
๗. นางสาวสายหยุด รัศมี
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญงาน
กรรมการ
๘. นายเฉลิมพล หนูกลัด
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
กรรมการ
๙. นายพีระพงษ กัลยา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางวันทนี คําวัง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-๔–
กลุมบริหารงานบุคคล
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลวรรณ ขันคํา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
รองประธานฯ
๓. นางบัวลอง หอมยา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
๔. นางสุธาทิพย บุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
๕. นางวิชญาพร เชียงมูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางศรีวรรณ ตาลดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองประธานฯ
กลุมกฎหมายและคดี
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานกรรมการ
๒. นายอดิศัย กิตติผโลทัย
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
รองประธานฯ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ประธานกรรมการ
๒. นายรัชชาพงษ ตอมคํา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
รองประธานฯ
๓. นางรุงอรุณ เพ็ชรฎา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๓. นายสิงหนรินทร อินตะรักษา พนักงานบันทึกขอมูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางชรินทรทิพย โพธิเจริญ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานฯ
๔. นางแสงเพชร คลังแสง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
๕. นางจิรพรรณ จํารัส
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
๖. นางอรณิชา มูลเครือคํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
๗. นางสาวอมาวสี ศีติสาร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายศิรวิชญ ใจหาญ
เจาหนาที่ลูกเสือ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นายเอี่ยม มังคลาด
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
รองประธานฯ
๓. นายสมเกียรติ ออยหวาน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๔. นางสาวสุพิน ไชยจําเริญ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๕. นางสาวประภาพัฒน เพ็ชรรัตนบํารุง ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๖. นางธมนวรรณ คําเรือง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๗. นางสาวธารารัตน กลาหาญ
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางจริยา ณ ลําปาง
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-๕–
หนวยตรวจสอบภายใน
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
๒. นางสมบูรณ เรืองงาม
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๓. นางกระตาย วงศเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
จัดทําแผนปฏิบัติการกลุม/หนวย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
๔) คณะกรรมการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่กํากับกลุมนโยบายและแผน
๒. นางนงลักษณ จําปานคร
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
๓. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
๔. นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
จัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
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flUt\il1311'11ili 1YIEJ1i'11?11il1

'1Jvi~u~m1Pin~Tt.h:m11Pi ni;1Yl~w1 L-uvi .1

'11un\11t1 L

ihJ1EJu1vvm::v1uc.in

3

2562

1uufl11Pifl°ef1

~lJf1'V1t'Vl1\lm1L~vt11t1vi flfl~:JJ

?111~fl11L~EJ'U~ 1 t1'Vlm::~u.fft1 11:1J~\lfl1~ ~ti 1m1\IL~tJ'UL iiuF111:1Jci'1Aru'tJB \I n11U1f:.Jn fl11'VIV1?1 BU\u1-1J
u1~1v'11u1um111'1LLc.Jt1~\9l.Jt11~ru1nYJm1Pi mn ~'11~vh1fl1\lm1a\I L?1'1:1J LLn~ ~\;ll'Ll 1m1 vm ~vruc.in'1:1J~'Vl ~
'Vl1\lm1L1EJt1'1JeJ\Ih'1L~vu1u'1-:invici'1un\11'U L'1J\il~'U~ m1Pi n~1u1~riiiPini;1V1~ w1 L·1w1 1 ~u
'\J

,

,

....

•

2. 11Plmh::'1-3~
,
m'lf:.J51il (Outputs)

1.
2.

L~€l~V1'18ULLn~Ulf:.J'1fll')'V1VJ?IB'U Pre 0-NET l.l'l1mt1fl11~(;lJ'Uln'OJfl1~:1Jfl11L~tJ'Ufl1~'1eJ'U
L~ati..:im~:IJ1JX?lmUPlfl'tl1U1f:.Jflfl11'VIV1'1BU1Ulm'Ufl11'}r\9l.J'U le.Jn ~:J.Jt)'Vli'Vl1\lfl11L~EJ'U

3. L~€l'1~1\1'111ruLLfl~n1~\Ihtr'U~V!l)
<

f:.Jn~ll~'V15'Vl1·.Jnl')L~CJ'U

"

"

A1LLfl~UAfl1fl1'Vl1\lfl11i'if1't:l1
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ที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศแลละการสื่อสาร
ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุม
คณะผูจัดทํา
นายทศพร จันทรเนตร

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางนงลักษณ จําปานคร
นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา
นางสาวรุงอรุณ เพ็ชรฎา
นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท 0-5488-7204
โทรสาร 0-5488-70202
www.pyo1.go.th/pyo 1

