แผนพัฒนาการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได๎ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 2565 เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 และ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให๎เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กาหนดไว๎ในแผน และสอดคล๎องกับนโยบายทางการศึกษาของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช๎เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตํอการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.
2563-2564 จะเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและเป็นกรอบ
ในการดาเนินงานและขับเคลื่อนให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตํอไป
ขอขอบคุณ ผู๎ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎อ งทุ กทํ าน ที่ใ ห๎ ข๎ อมู ล และได๎ มีสํ ว นรํ ว มในการด าเนิ นงานการจั ดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สาเร็จ
ลุลํวงด๎วยไปด๎วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุํมนโยบายและแผน

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
เหตุผลความจาเป็น
อานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สภาพทั่วไป
โครงสร๎างการบริหารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ข๎อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค
กรอบแนวคิด แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คํานิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์
จุดเน๎น
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565
นโยบายรัฐบาลด๎านการศึกษา
นโยบายรัฐบาล 11 ด๎าน
นโยบายการศึกษาและการเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 25๘0)
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนการปฎิรูปประเทศด๎านการศึกษา
แผนการปฎิรูปประเทศ 11 ด๎านที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560 - 2570
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
นโยบายจุดเน๎นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ
แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

1
1
3
5
6
7
14
14
15
15
16
17
18
19
19
20
22
24
25
27
29
31
33
49
49

หน้า
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาการศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด คําเป้าหมาย และแผนงานโครงการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/แผนงานพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สรุปโครงการและงบประมาณ

51
53
62

ส่วนที่ 5 การนาแผนไปสู่การปฎิบัติ
การนากลยุทธ์สูํการปฎิบัติ
การจัดทาแผนปฎิบัติการ
การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

65
66
67

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ 192/2562

68

ภาคผนวก

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

8

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 – 2560

8

ตารางที่ 3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

9

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560

9

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงข๎อมูลนักเรียน จาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561

11

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

12

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

13

ส่ วนที่ ๑
บทนา
เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ได๎มีการแก๎ไขเพื่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ
กาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 14 เป็นหนํวยงาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่บริหารจัดกาศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให๎มีคุณภาพและ
ได๎มาตรฐาน จึงได๎จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยวิเคราะห์ความสอดคล๎อง
กั บ นโยบายด๎ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน และเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นหนํวยงานที่ได๎รับการกาหนดให๎มีขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2553 โดยอยูํภายใต๎การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน๎าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก๎ไขเพิ่มเติมมาตรา 37
กาหนดให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนดไว๎ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน๎าที่ดังนี้
(๑) อานาจหน๎าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อานาจหน๎าที่ในการพัฒนางานด๎านวิชาการและจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารํวมกับสถานศึกษา
(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบํงสํวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๑

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข๎อ5 ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน๎าที่
ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
(3) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒน า
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน สํงเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด๎าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
(12)ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย
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สภาพทั่วไป
พั ง งา (PHANGNGA)เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ภู มิ ป ระเทศสํ ว นใหญํ เ ป็ น ป่ า เขา มี พื้ น ที่
4,170.895 ตารางกิโลเมตร อยูํหํางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของ
จังหวัดพังงานั้นเดิมนําจะเรียกวํา “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยูํในตัว
เมืองพังงาในปัจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันวํา “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อ
ให๎คล๎องจองเป็นคูํกับเมืองภูเก็ตมาแตํเดิมก็ได๎ แตํเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงา
นั้น สันนิษฐานวํานําจะมาจากเมืองภูงา เป็นเมืองที่มีแรํอุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมาติดตํอ
ซื้อขายแรํ ดีบุ ก กัน มาก และฝรั่ งเหลํ านี้ คงจะออกเสี ยงเมืองภู งาเป็น เมือง “พังงา”
เพราะแตํเดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาวําPHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอํานวํา ภูงาหรือจะอําน
วําพังงาหรือพังกาก็ได๎

ภูเก็ต(PHUKET)เป็นจังหวัดที่ได๎ขึ้นชื่อวํา “ไขํมุกอันดามัน”เป็นชื่อเรียกอีก
อยํางหนึ่ งซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถ๎าใครเคยไป
เที่ยวจะรู๎เลยวําเสนํห์ของภูเก็ตที่ทาให๎นักทํองเที่ยวประทับใจ ไมํได๎มี
เพียงแคํ วิวสวยๆของทะเลอันดามันเทํานั้น ยังมีกิจกรรมการทํองเที่ยว
สนุกๆ ให๎เลือกมากมาย รวมถึงบรรยากาศของเมืองทํองเที่ยวที่คึกคัก
แ ล ะ มี
ชี วิ ต ชี ว าเหมาะเป็ น อยํ า งยิ่ ง กั บ การหลี ก หนี ค วา มวุํ น วายใน
ชีวิตประจ าวั น ไปพักผํ อ นเจอผู๎ คนที่ยิ้ มแย๎ ม แจํมใส เป็น มิตร ชิมอาหารพื้ นเมือ ง
อรํอยๆ และ
โรงแรมที่พักซึ่งมีให๎เลือกหลายราคาและบรรยากาศสภาพภูมิประเทศของภูเก็ตเป็นเกาะ
ข น า ด ใ ห ญํ
ตั้งอยูํบนภาคใต๎ฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ประมาณ 543ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นเกาะที่ใหญํ
ที่ สุ ด ใ น
ประเทศไทย เชื่อมตํอกับแผํนดินใหญํที่จังหวัดพังงา ผํานทางสะพานสารสิน และทางหลวง
หมายเลข 402 อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร เกือบๆ 900 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3 แสนกวําคน และ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ ทาให๎ภูเก็ตเป็นจุดตั้งต๎นในการเดินทางไปตามแหลํงทํองเที่ยวและเกาะแกํง
ในจังหวัดรอบๆ อยํางเกาะพีพี อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน หรือหมูํเกาะสุรินทร์ ซึ่งอยูํในจังหวัดพังงาและกระบี่
แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตมีมากมายหลายแหํง โดยเฉพาะหาดทราย ที่อยูํ ทางด๎านตะวันตกของเกาะ
นับตั้งแตํทางเหนือลงไปก็จะเป็นหาดไม๎ขาว หาดในยาง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดกะรน
หาดกะตะ หาดในหาน และที่สุดปลายเกาะคือแหลมพรหมเทพ
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“ระนอง” (RANONG)ภูมิประเทศประกอบด๎วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ๎อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่
ลาดเอียงลงสูํทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพํอตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต นอกจากนี้ ยังมีที่ราบ
แคบ ๆ ระหวํางแนวภูเขากับชายฝั่งทะเล กํอให๎เกิดลาน้าสายสั้น ๆ หลายสาย
แมํน้าที่สาคัญ ได๎แกํ แมํน้ากระบุรี เป็นแมํน้าสายสาคัญที่กั้นพรมแดนไทย – พมํา
ต๎นน้าเกิดจากเขาน้าตุํนและเขาจอมแห ทางทิศเหนือ ไหลลงทะเลอันดามัน ยาว
ประมาณ 95 กิโลเมตรคลองลาเลียง ต๎นน้าเกิดจากเขาบางใหญํและเขาแดนทาง
ทิศเหนือไหลลงสูํแมํน้ากระบุรี ที่บ๎านนาน๎อย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คลองวัน ต๎นน้าเกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจังหวัดไหลลงสูํแมํน้ากระบุรี ที่
บ๎านทับหลี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรคลองกระบุรี ต๎นน้าเกิดจากเขาผักแวํน
เขตชุมพร – ระนอง แมํน้ากระบุรี ผํานอาเภอกระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองละอุํน ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาห๎วยเสียด และเขาหินดํานทางทิศตะวันออก
ไหลลงสูํแมํน้ากระบุรีที่บ๎านเขาฝาชี ยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาด
ส๎มแป้น ต๎นน้าเกิดจากเทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสูํทะเลอันดามัน ที่บ๎านเกาะกลาง ยาวทั้งหมด
ประมาณ 19 กิโลเมตรคลองกะเปอร์ ต๎นน้าเกิดจากเขายายหมํอน ไหลลงสูํทะเลอันดามันที่บ๎านบางลาพู ยาวทั้งหมด
ประมาณ 32 กิโลเมตรคลองกาพวน ต๎นน้าเกิดจากเขาพระหมี ไหลลงสูํทะเลอันดามันที่บ๎านกาพวน ยาวทั้งหมด
ประมาณ 19 กิโลเมตร
ระนองเป็นจังหวัดภาคใต๎ตอนบน ด๎านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ ประเทศพมํา โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ผํานทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ( 2,061,278 ไรํ ) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็น อันดับที่ 60 ของประเทศไทย
เป็นพื้นที่ราบ14% และภูเขา 86% มีเกาะใหญํน๎อยในทะเล อันดามัน จานวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดตํอกับ
จังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดตํอกับ อาเภอทําแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก : ติดตํอกับ อาเภอเมือง,อาเภอสวี,อาเภอพะโต๏ะ จังหวัดชุมพร และอาเภอไชยา
อาเภอทําฉาง , อาเภอบ๎านตาขุน และกิ่งอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต๎
: ติดตํอกับ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก : ติดตํอกับ ติดตํอกับประเทศพมํา และทะเลอันดามัน
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โครงสร้างการบริหารภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(นายสามารถ รังสรรค์)

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(นายศวิษฐ์ ศรีสง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี
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ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด จานวน 27 โรงเรียน แบ่งตามขนาดโรงเรียน ดังนี้
- ขนาดเล็ก(นักเรียน 1 – 499 คน)
จานวน
11
โรงเรียน
- ขนาดกลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน)
จานวน
8
โรงเรียน
- ขนาดใหญํ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน)
จานวน
6
โรงเรียน
- ขนาดใหญํพิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)
จานวน
2
โรงเรียน
ห๎องเรียน
จานวน
828 ห๎องเรียน
นักเรียน
จานวน
26,759 คน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
จานวน
15,779 คน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน
10,966 คน
- ระดับปวช.
จานวน
14
คน
นักเรียนพิการเรียนรํวมกับเด็กปกติ *
จานวน
309
คน
นักเรียนด๎อยโอกาสเรียนรํวมกับเด็กปกติ *
จานวน
3,579 คน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
1,578 คน
- ผู๎บริหาร
จานวน
83
คน
- ครูผู๎สอน
จานวน
1,466 คน
- ศึกษานิเทศก์
จานวน
4
คน
- บุคลากรทางการศึกษา
จานวน
25
คน
พนักงานราชการ
จานวน
65
คน
ลูกจ๎างประจา
จานวน
40
คน
ครูอัตราจ๎าง
จานวน
44
คน
กลุํม/หนํวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 6 กลุํม / 1 หนํวยตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ตระหนักถึงความจาเป็นในการมุํงพัฒนานักเรียนทุกคนในทุกมิติ
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎นักเรียนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตน มีความรู๎และทักษะการอํานเขียนและคิดคานวณที่
เข๎มแข็งเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู๎และการดารงชีวิตในอนาคต ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1. รับมอบโลํรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทย
สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560ในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2561 จานวน 2รางวัล ได๎แกํ
1.1 รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศอันดับที่ 4
1.2 รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศอันดับที่ 4
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชาติ ดังตํอไปนี้
ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ นฐาน (O-NET)ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6ในวิ ช าหลั ก 5 วิ ช า ได๎ แ กํ ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ อั ง กฤษ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาวั ฒ นธรรม(สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมเฉพาะชั้ น ม. 6
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับ สพฐ.และระดับประเทศ รายละเอียดดังนี้
- วิ ช าภาษาไทย ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น คํ า เฉลี่ ย สู ง กวํ า ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยรวม ร๎อยละ 59.22สํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ร๎อยละ 53.44
-วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น คํ า เฉลี่ ย สู ง กวํ า ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยรวม ร๎อยละ 31.76 สํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ร๎อยละ 27.19
-วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น คํ า เฉลี่ ย สู ง กวํ า ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยรวม ร๎อยละ 35.15 สํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ร๎อยละ 30.70
- วิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นคําเฉลี่ย สูงกวําระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยรวม ร๎อยละ 33.76 สํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ร๎อยละ 32.09
-วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น คํ า เฉลี่ ย สู ง กวํ า ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ร๎อยละ 38.26
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2.1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ระดับเขตพื้นที่
59.22
33.76
31.76
35.15

ระดับ สพฐ.
48.77
30.14
26.55
32.47

ระดับประเทศ
48.29
30.45
26.30
32.28

จากตารางที่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมะยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังแผนภาพข๎างลําง
(ร้อยละ)

2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา2559 – 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ปี 2559

ปี 2560

ผลต่าง

ภาษาไทย

50.38

52.99

2.61

ภาษาอังกฤษ

36.10

33.76

-2.34

คณิตศาสตร์

34.38

31.76

-2.62

วิทยาศาสตร์

37.77

35.15

-2.62

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๘

จากตารางที่ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
และ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวําคําเฉลี่ยปีการศึกษา 2560
(ร้อยละ)

2.3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560เปรียบเทียบระดับเขต ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

53.44

50.07

49.35

สังคมศึกษา

36.37

34.96

34.70

ภาษาอังกฤษ

32.09

27.91

28.31

คณิตศาสตร์

27.19

24.64

24.53

วิทยาศาสตร์

30.70

29.48

29.37

จากตารางที่ 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมะยมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ O – NETปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังแผนภาพข๎างลําง
(ร้อยละ)
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2.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559– 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
ภาษาไทย

ปี 2559
56.36

ปี 2560
53.44

ผลต่าง
2.92

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

38.26

36.37

-1.89

ภาษาอังกฤษ

30.92

32.09

1.17

คณิตศาสตร์

27.49

27.19

-0.3

วิทยาศาสตร์

32.63

30.70

-1.93

จากตารางที่ 2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัยมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และ
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวําคําเฉลี่ยปีการศึกษา 2559ในกลุํมสาระภาษาอังกฤษ ดังแผนภาพ
ข๎างลําง
(ร้อยละ)
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ด้านโอกาสทางการศึกษา
1) ตารางแสดงข๎อมูลนักเรียน จาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561
ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนจาแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561
สัญชาติ
ไทย
กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
เนปาล
พม่า
ฟิลิปปิน
อินเดีย
ลาว
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่นๆ
นักเรียนทั้งหมด

รวม ม.ต้น
15,423
10
3
2
0
0
115
2
2
1
11
9
15,578

รวม ม.ปลาย
11,184
4
10
0
3
3
28
2
1
1
3
1
11,240

รวมทั้งหมด
26,607
14
13
2
3
3
143
4
3
2
14
10
26,818

ร้อยละ
99.21
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.53
0.01
0.01
0.01
0.05
0.04
100

จากตารางแสดงจานวนสัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 พบวํา นักเรียนในสังกัดมีสัญชาติไทย
มากที่สุด จานวน 26,607 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.21 % ของจานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือสัญชาติพมํา จานวน 115
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.53% และสัญชาติกัมพูชา จานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.05% ตามลาดับ
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2) จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

นักเรียนจบทั้งหมด
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม

4,892
2,975

100
68.56

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม

315

7.26

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด

115

2.65

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม.
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

53
522
20

1.22
12.03
0.46

ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ
ไม่ศึกษาต่อ ทางานอื่นๆ
ไม่ศึกษาต่อ ทางานภาคอุตสาหกรรม
ไม่ศึกษาต่อ ทางานภาคอุตสาหกรรม

331
6
1
1

7.63
0.14
0.02
0.02

1

0.02

ไม่ศึกษาต่อ ทางานค้าขาย ธุรกิจ

จากตารางแสดงจ านวนนั กเรี ยนที่ จบการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2560พบวํ า นั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สํวนใหญํจบการศึกษาแล๎วศึกษาตํอโรงเรียนเดิม คิดเป็นร๎อยละ 68.56 รองลงมาศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ 12.03
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3) จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
รายการ
นักเรียนจบทั้งหมด
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ
มหาวิทยาลัยของเอกชน
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
สถาบันพยาบาล
สถาบันทหาร
สถาบันอื่นๆ
ค้าขาย ธุรกิจ
งานบริการ
รับจ้างทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

3,300
2,244
459
67
42
2
5
2
456
6
1
16

100
68
13.91
2.03
1.27
0.06
0.15
0.06
13.82
0.18
0.03
0.48

จากตารางแสดงจ านวนนั กเรี ยนที่ จบการศึกษาชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2560 พบวํ า นั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สํวนใหญํ จบการศึกษาแล๎ วศึกษาตํอในมหาวิ ทยาลั ยของรัฐ คิดเป็นร๎ อยละ 68 รองลงมาศึกษาตํ อ
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ คิดเป็นร๎อยละ 13.91 และศึกษาตํอสถาบันอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 13.82 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ ๒
การวิเคราะห์ศักยภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได๎ระดมความคิดเห็นถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา ข๎อเสนอแนะ
จากผู๎บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง โดยประชุมระด ม
ความคิดเห็น และเก็บข๎อมูลจากบทสรุปรายงานของสถานศึกษา และข๎อเสนอแนะในการวิเคราะห์สภาพขององค์กร
(SWOT) จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง พบวํามีจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้

SWOTanalysis
จุดแข็ง (Strength)

การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค

จุดอ่อน(Weakness)

1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1.วัสดุ อุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพและงบประมาณ
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ไม่เพียงพอ
ประสบการณ์สูงอยู่เป็นจานวนมาก
2. การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
3. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
4. มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3.ครูมีภ าระงานนอกเหนื อจากการจั ดการเรีย น
5. ผู้เรียนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี
การสอนมาก
และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
6. มี อ าคารสถานที่ พ ร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอั งกฤษไม่มุ่ งเน้ น ด้ า นการสื่ อ สารส่ งผลให้
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ผู้ เ รี ย นส่ ว นมากสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ ไ ม่ ดี
7.สถานศึ
กษาได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา
เท่าที่ควร
โอกาส
(Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. ประชาชนผู้เกี่ยวข้องและองค์กรภายนอกให้ความสาคัญและ
ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2.
มี แ หล่ ง เรี ย น และ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สามารถฝึ ก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐที่ให้ความสาคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ของจั ง หวั ด สนั บ สนุ น การ
พัฒนาการศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2
6.
นโยบายด้ า นการพั ฒ นาครู ข อง สพฐ. มี ค วาม
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
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1. การปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคทาให้ขั้นตอน
เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล
2.ปั ญ หาทางสั ง คมสั ง คมส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม
3. ระยะทางระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากับสถานศึกษาห่างไกล

๑๔

กรอบแนวคิดแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือขํายสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได๎ศึกษา วิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษา สภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา รํวมกันหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายเฉพาะ จุดเน๎นการขับเคลื่อนนโยบายและบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้

" ภายในปี ๒๕๖๕ มุํงพัฒนาให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 2บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

1. สํงเสริม สนับสนุน การปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ
รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
(พหุปัญญา)
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให๎เป็นมืออาชีพ
5. สํงเสริม พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา
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๑๕

"องค์กรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
SESAO14 :
S = Service Mind/จิตบริการ
E = Excellence/ความเป็นเลิศ
S = Synergy/ความรํวมมือ
A = Accountability/ความรับผิดชอบ
O = Service Mind/องค์กรมาตรฐาน
1 = Unity/ความเป็นหนึ่งเดียว
4 = 4 Network of co-operation/4 ภาคีเครือขําย

1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข การเป็ น พลเมื อ ง พล
โลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. ผู๎เรียนมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแขํงขัน มีการเรียนรู๎แบบ
บูรการสูํพหุปัญญา
3. ผู๎เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. ผู๎เรียนทุกกลุํมเป้าหมายได๎รับบริการการศึกษาอยํางทั่วถึงเทําเทียมและมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเป็นครูมืออาชีพยุคใหมํ
6. ผู๎เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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๑๖

ด้านผู้เรียน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3
2. ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สํงเสริมทักษะ ความสามารถ คววามถนัด เต็มตามศักยภาพ สูํความเป็นเลิศ
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎รูปแบบที่หลากหลาย PLC, TEPE ONLINE,ICT
2. สํงเสริมความเข๎มแข็ง ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎
3. สํงเสริมความก๎าวหน๎า และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สํงเสริมขวัญ กาลังใจ และยกยํอง เชิดชูเกียรติ
ด้านการบริหารจัดการ
1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช๎สหวิทยาเขตและเครือขํายสํงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เป็นฐาน
2. สํงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
3. พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. สํงเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดล๎อมสถานศึกษา “นําดู นําอยูํ นําเรียน”
6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศ SCQA, OBECQA, TQA
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๑๗

ส่ วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตํอสภา
นิติบัญญัติแหํงชาติ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2557 มีเนื้อหาโดยสรุปวํา การเข๎าบริหารราชการแผํนดินในครั้งนี้ แม๎จะ
เป็นการใช๎อานาจและทาหน๎าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐ บาลกํอน ๆ เคบปฎิบัติมา แตํก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบาง
ประการ อันทาให๎รัฐบาลนี้แตกตํางจากรัฐบาลอื่นๆ อยูํบ๎าง ในด๎านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข๎ามาสืบทอดงานและสานตํอ
ภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เคยกาหนดแนวทางการแก๎ปัญหาของประเทศไว๎กํอนแล๎ว
เป็น 3 ระยะ ตั้งแตํเมื่อเข๎าควบคุมอานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยระยะแรก ได๎
มุํงเน๎นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช๎กาลังและอาวุธสงครามกํอความรุนแรง แก๎ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาล
และรัฐสภากํอนหน๎านั้อยุํในสภาพที่ไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามปกตินานกวํา 6 เดือนตลอดจนได๎เรํงแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของประชาชน และมุํงนาความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสูํประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข๎า
สูํ ระยะที่สอง ด๎วยการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) การเสนอรําง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะ
ลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทางานรํวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร๎อยหรือความมั่นคงของชาติ สํวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหํงชาติ และคณะธรรมธิ
การยกรํางรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให๎แกํประเทศ
กํอนที่จะสํงผํ านไปสูํ ระยะที่สาม คือ การกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป เงื่อนไขดังกลําวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการตํอไปโดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ได๎กาหนด หน๎าที่ของรัฐบาลไว๎ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ 1)บริหารราชการแผํนดิน 2) การดาเนินการ
ให๎มีการปฏิรูปในด๎านตําง ๆ 3) การสํงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอ
กาหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ทั้ง 3 ประการดังกลําวด๎วยในด๎านการบริหารราชการแผํนดิน รัฐบาลมีนโยบาย
11 ด๎าน โดยได๎นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วํ าด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักสาคัญ ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดีพอสมควรแกํ
ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิดใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 แนวทาง
ของ คสช. และความต๎องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด๎านต๎องการสร๎าง
ความเข๎มแข็งแกํองค์กร
การปกครองทุกระดับ ตั้งแตํทั้องถิ่นถึงประเทศ ต๎องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ต๎องการให๎ประชาชนเกิดความชัดเจน รู๎ลํวงหน๎าวําประเทศจะก๎าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได๎ถูกต๎อง
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นโยบายรัฐบาล ๑๑ด้าน
1) การปกป้องเชิดชูสภาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพการบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสํงเสริมบทบาทและใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช๎สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูํกัน ดังนี้
1. จั ด ให๎ มีการปฏิรู ป การศึ กษาและการเรีย นรู๎ โดยให๎ ค วามส าคัญ ทั้ง การศึก ษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลื อ กไปพร๎ อ มกั น เพื่อ สร๎ า งคุณ ภาพของคนไทยให๎ ส มารถเรี ยนรู๎ พั ฒ นาตนได๎เ ต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่รู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริมคุณภาพการ
เรี ย นรู๎ โดยเน๎ น การเรี ย นรู๎ เพื่อสร๎ า งสั มมาชีพในพืนที่ ลดความเหลื่ อมล้ า และพัฒ นากาลั งคนให๎ เป็นที่ต๎องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ความจ าเป็ น ของผู๎ เรี ย นและลั กษณะพื้น ที่ของสถานศึกษา และปรับปรง และบูรณาการระบบการกู๎ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให๎มีป ระสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให๎มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3. ให๎องค์กรภาคประชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรํวม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมใสการปฏิรูปการศึ กษาและการเรียนรู๎ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามศักยภาพและความพร๎อม โดยให๎
สถานศึกษาสามารหถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น
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4. พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่
สามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู๎และหลักสูตรให๎
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎เอื้อตํอการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎
ทักษะ การใฝ่เรียนรู๎ การแก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน๎นความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน
5. สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร๎างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท๎องถิ่นที่มีความต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอน
ให๎มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือชํวยครูหรือเพื่อการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
7. ทะนุ บ ารุ งและอุ ป ถั มภ์ พ ระพุท ธศาสนาและศาสนาอื่ น ๆ สนับ สนุ น ให๎ องค์ กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมตามความต๎องการ
8. อนุรั กษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู๎ สร๎งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยนาไปสูํการสร๎างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ
9. สนับสนุนการเรีย นรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรมสากล
และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข๎าสูํเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝังคํานิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์
ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล๎ว รัฐบาลจะมอบหมายให๎ทุกสํวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการดั ง กลํ า ว โดยจ ากั ด กรอบเวลา 1 ปี ตามปี ง บประมาณ และระยะเวลาของรั ฐ บาล โดยมี ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีเป็นผู๎ติดตามและรายงานผลการดาเนินการตํอคณะรัฐมนตรีและ สนช. ตํอไป

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสูํการพัมนาให๎คนไทยมีความสุข และตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การป้องกันและแก๎ไขปัญหาทีมีผลกระทบตํอความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การเกษตรสร๎างมูลคํา
2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
3) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
3) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโต
อยํางตํอเนื่อง
5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก
รวดเร็ว โปรํงใส

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๒๑

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
ประเด็นสาคัญของการดาเนินงานไปสูํเป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชํวงระยะเวลา 3 ปี
แรก (พ.ศ.2563 - 2565) ของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การมี วิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การมี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ และความตระหนั ก ถึ ง หน๎ า ที่ ตํ อ
ประโยชน์สํวนรวม รวมทั้ง การสํงเสริมให๎ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเดํนจนเป็นที่ประจักษ์แกํสายตาชาวโลก ทั้งใน
ด๎านความมีน้าใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ความมีไมตรีและความเป็นมิตร โดยมุํงเน๎นให๎ สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝัง
คํานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการรํวมระหวํางภาคีตําง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหลํอหลอมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การ
ดาเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให๎ มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแตํการพัฒนาคนให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี บน
พื้นฐานของการมีสํวนรํวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข๎มแข็งทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนาการศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี การ
สร๎างคํานิ ยมและวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช๎สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคํานิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม แกํเด็กเยาวชนและประชาชน
2. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
การพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต จาเป็นต๎องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อยํางเป็นระบบโดยต๎องมุํงเน๎นการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ สร๎างความ
อยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหนํวยที่ยํอยที่สุดเพื่อให๎สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนชํวยเหลือสังคม พัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็มศักยภาพซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ๎อมอารี
มีวินั ย รักษาศีล ธรรม และเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีหลั กคิดที่ถูกต๎องมีทักษะที่จาเป็นในโลกอนาคต สามารถใช๎
ภาษาไทยได๎ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่ มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร
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นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนแมํบท ประเด็น
ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การ
สํงเสริมศักยภาพวัยผู๎สูงอายุ
3. การพัฒนาการเรียนรู้
การเสริมสร๎างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํ อเนื่องแม๎จะออก
จากระบบการศึกษาแล๎ว ควบคูํกับการสํงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให๎เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร๎าง
เสริมศักยภาพผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด๎วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎สาหรับศตวรรษที่ ๒๑
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้น ตั้งแตํปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด๎วยการพัฒนาและสํงเสริมพหุปัญญา ผํานครอบครัว
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล๎อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเป็นกลไกสาคัญของการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและ
ความยากจนที่จะถูกถํายทอดจากรุํนสูํรุํนได๎อยํางยั่งยืนโดยเฉพาะกลุํมด๎อยโอกาสและกลุํ มเปราะบางการคุ๎มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน๎นการขยายความคุ๎มครองทางสังคมขั้นต่าให๎ทุก
ชีวิตให๎สามารถดารงชีวิตได๎อยํางสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคสํวนรํวมกันรับผิดชอบ สร๎าง
ระบบคุ๎มครองและป้ องกันแบบถ๎วนหน๎า และพัฒ นาระบบหลักประกันทางสั งคมด๎านสุขภาพและเศรษฐกิจให๎ มี
ประสิทธิภาพและความคุ๎มคํา ครอบคลุมอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมมาตรการแบบเจาะจงกลุํมเป้าหมายเพื่อแก๎ปัญหา
เฉพาะกลุํม เน๎นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนชํวยเหลือประชาชนในกลุํมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่าเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากรของรัฐในการแก๎ปัญหาให๎ตรงจุดและ
ตรงกับกลุํมที่ต๎องการความชํวยเหลืออยํางแท๎จริงและเหมาะสม
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาเป็นต๎องมีแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อ งการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมโดยกาหนดเป้าหมายให๎ประเทศไทยมีความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลคําการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตํอ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร๎อยละของมูลคําการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตํอผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ทั้ งนี้ เพื่อให๎การดาเนิ น การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความ
ต๎องการของประชาชนกลุํมตําง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก๎ไขปัญหาของสังคมพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศตลอดจนมุํ งเน๎นการบูร
ณาการหนํวยงานด๎านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัยและการสร๎างองค์ความรู๎พื้นฐานตํางๆ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎านเศรษฐกิจ มุํงเน๎นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
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ความต๎องการของประเทศ ศักยภาพของผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช๎ประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ ไ ด๎จ ริ ง โดยสํ งเสริ มให๎ ภ าคเอกชนมี บทบาทน า รวมทั้ ง การสร๎ า งเครือ ขํ า ยรํ ว มกั บ ภาคการศึก ษาทั้ ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎านสังคม มุํงเน๎น
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุํ ม ทั้งด๎านสุ ขภาพ การศึกษา และการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมด๎าน
สิ่งแวดล๎อม มุํงเน๎นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนน้าและทางทะเล รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และการจัดการก๏าซเรือนกระจก การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎านองค์ความรู๎พื้นฐาน มุํงเน๎นการวิจัยที่
สร๎างองค์ความรู๎พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู๎ การตํอยอดไปสูํการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ด๎านปัจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุํงเน๎นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด๎านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสูํการใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม

แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา
การดาเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในชํวง 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 มีความ
สอดคล๎ องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษาทั้ง 4 ด๎าน คือ 1) ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 3) มุํงหวังความเป็นเลิศ และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ในการใช๎ทรัพยากร เพื่อความคลํองตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลจึงได๎พิจารณานาเป้าหมายของแผนงานเพื่อการปฎิ
รูปการศึกษา นามาพิจารณากาหนดเป็นเป้าหมายของการศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาครอบคลุมผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้งด๎าน
ความรู๎ ทักษะเจตคติที่ถูกต๎อง และรู๎จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิตของตนเองและการใช๎ชีวิต
รํวมกับผู๎อื่นครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ และสถานศึกษาและระบบสนับสนุน ที่ตอบสนองตํอ
ความต๎องการของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างความเสมอภาคทางการศึกษา
โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู๎ โอกาสในการได๎รับทางเลือกในการศึกษาและการ
เรียนรู๎พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู๎เรียน และโอกาสในการได๎รับประโยชน์จากการเรียนรู๎และการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู๎เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ
3. มุํงความเป็นเลิศและสร๎า งขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ หมายถึง การสร๎าง
สมรรถนะและคุณลักษณะของผู๎เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู๎นา ริเริ่มสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํๆ และการผลิต
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน๎าให๎สามารถตํอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร๎าง
ความรํวมมือและเชื่อมตํอกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล๎องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต๎องได๎รับการยอมรับวําเทียบเคียง
ได๎กับประเทศชั้นนาอื่นๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากร เพิ่มความคลํองตัวในการรองรับ
ความหลาก หลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสํงเสริมและสร๎างสมดุลของความ
คุ๎มคํา ความโปรํงใสความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม
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แผนการปฎิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
การดาเนินงานไปสูํเป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชํวงระยะ 3 ปี จะมีความสอดคล๎องกับ
เป้าหมายของแผนการปฎิรูปประเทศ 11 ด๎าน ดังนี้
1. ด้านการเมืองประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรม
โดยเปดเผยและตรวจสอบไดผู ดารงตาแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเกิดการแกไขปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส วนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนใหการเลือกตั้งเปนไปอยางสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยประเด็น ที่เกี่ยวข๎อง คือการสร๎างจิตสานึกให๎ผู๎ เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีทัศนคติที่ถูกต๎อง ตํอการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตรย์ ทรงเป็นประมุขและสามารถปฎิบัติตนได๎ถูกต๎องบนความแตกตํางที่
หลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินจัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน มีโครงสร๎าง
องคกรกะทัดรัดแตแข็งแรง ทางานเพื่อประชาชนโดยยึดการทางานเชิงพื้นที่เปนหลักจัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนใหเปนดิจิทัลจัดระบบบุคลากรภาครัฐ บาลใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหาและรักษาไวซึ่งกาลังคนที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรมสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตในภาคราชการและภาคสังคมและจริยธรรมระบบขอมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัลยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลนาระบบดิจิทัล
มาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตอง
การและคาดหวังของประชาชนการโดยประเด็นที่เกี่ยวข๎อง โดยประเด็นที่เกี่ยวข๎อง คือ การปรับปรุงโครงสร๎างของ
กระทรวงศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ โดยกระจายอานาจลงไปสูํสํวนภูมิภาค ดาเนินการพัฒนาและขยายผลสถานศึกษา
นารํองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูลกลาง ด๎านการศึกษาของกระทรวงเข๎ากับ
ระบบฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
3. ด้ า นกฎหมายใหกฎหมายเปนกฎหมายที่ ดีแ ละเปนธรรม สอดคลองกั บ หลั ก นิ ติธ รรมเป็ น
เครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาชนมีส วนรวมในกระบวนการจัดทาและเสนอรางกฎหมายอย
างเหมาะสม และสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงํายบังคับใชกฎหมายมีความรูความเขาใจและมีการบังคับใชกฎหมา
ยอยางถูกตองและเปนธรรมโดยประเด็นที่เกี่ยวข๎อง คือ การปรับปรุงรํางพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแหํงชาติ
ให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย เพื่อให๎ประชาชนรับการศึกษาตามความต๎องการในระบบตํางๆ
และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
4. ด้านกระบวนการยุติธรรมการดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนมีกลไกช
วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาคกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศมี
เวลาการทางานที่ชัดเจนแนํ นอนมีร ะบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภ าพกาหนดระยะเวลาการทางานทุกขั้นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมให๎ชัดเจนแนํนอนมีระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน๎าของกระบวนการยุติธรรม
ได๎ด๎วยตัวเอง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวคือการบูรณการการรํ วมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ที่ขาดโอกาสให๎เข๎าถึงบริการทางด๎านการศึกษา
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5. ด้านเศรษฐกิจมีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้นลดความเหลื่อม
ล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ มตางๆมุ งเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศปรับปรุงกลไกการแก๎ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของไทยจัดตั้งสานักงานบูรณาการ
การแก๎ไ ขปั ญหาความยากจนและเหลื่ อมล้ า เพื่อทาหน๎าที่ใ นการวางกรอบแนวทางสร๎างความรํว มมือ ระหวํา ง
หนํวยงาน โดยผํานกลไกระดับประเทศ ระดับหนํวยงาน และระดับพื้นที่การแก๎ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
จะมีทิศทางที่เป็นเอกภาพชัดเจน ไมํซ้าซ๎อน โดยประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ พัฒนามาตราฐานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลให๎แกํผู๎เรียนและสํงเสริมโครงการทวิภาคีทั้งในสํวนของผู๎เรียน ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องและทั้งการสร๎างนวัตกรรมและการนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในเชิงพาณิชย์
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟ
นฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ทั้งทรัพยากรทางบกทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และขยายผลแบบอยําง
ความสาเร็จผํานการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนจัดทาแผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม๎ เพื่อการตัดสินใจบริหาร
จัดการ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ สถาบันการศึกษา ผู๎เรียน มีความรู๎ทักษะการวิจัยและการพัฒนาประเด็นที่
เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรป่าไม๎ สถานศึกษา ผู๎เรียน มีสํวนรํวมในการดาเนินโครงและการพัฒนาหลักสูตร
7. ด้านสาธารณสุขระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุมผู ที่ไมใชประชาชนไทยที่อาศัยอยู ใน
ประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จาเปนอยางมีคุณภาพมีข อมูลสารสนเทศที่ใช
บริหารจัดการการเงินการคลั ง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพการปฏิรูประบบ
บริการปฐมภูมิการปฏิรูประบบสารสนเทศสุขภาพจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในระดับตาบล ให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่จัด
ชํองทางให๎เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมํขํายเพื่อให๎การดูแลมีความตํอเนื่องและครบวงจรประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ การ
พัฒ นาการศึกษาที่จ ะชํว ยยกระดับ การรู๎ หนังสื อและทักษะด๎านสุ ขภาพนาไปปรับวิธีการสอนและหลั กสู ตรด๎าน
กระบวนการสํงเสริมความรอบรู๎สุขภาพตั้งแตํปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พร๎อมเข๎าสูํ วัยเรียน การ
ยกระดับปฎิสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทาหนาที่
ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกากับที่มีความชอบธรรมสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน
ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝงทัศนคติที่ดีการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณการปฏิรูปการ
รู๎เทําทันสื่อของประชาชนระยะ 1-2 ปี จัดรณรงค์ผํานทางสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัลระยะ 3-5 ปี การบรรจุ
สาระเกี่ยวกับ“การรู๎เทําทันสื่อ ” ให๎อยูํในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นวิชาพื้นฐาน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาท าให๎ สื่ อ สารมวลชนเป็ น เสมือ นโรงเรี ย นของสั ง คมมี ระบบการเรี ยนรู๎ ส าหรับ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์รํวมโดยประด็นที่เกี่ยวข๎องคือ ความสามารถในการเข๎าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาของผู๎เรียนและ
ผู๎สอนในทุกระดับชั้น และสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีของผู๎เรียนได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
9. ด้านสังคมใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดารงชีวิตอยางมี
คุณภาพสังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยกชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งโดยสามารถบริหารจัดการชุมชน
ไดดวยตนเองการปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคมและการลงทุนด๎านสังคมกาหนดเป้าหมายลดความเหลื่อมล้าด๎าน
สวัสดิการสังคม และให๎คนไทยมีรายได๎หลังอายุการทางานและผู๎สูงวัยไมํต่ากวําร๎อยละ 30ของรายได๎ โดยประด็นที่
เกี่ยวข๎องคือ ลดความ เหลื่อมล้าของผู๎เรียนโดยผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพอยํางเทําเทียม
และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพื่อสร๎างอาชีพและการมีงานทา ผู๎เรียนมีจิตอาสา มีสานึกรักชุมชน
บ๎านเกิด และสามารถนาความรู๎มาพัฒนาชุมชนบ๎านเกิด ผู๎เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
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10. ด้านพลังงานปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
ประชาชน ใหการบริ หารจั ดการดานพลังงานอยางมีธ รรมาภิบาลสงเสริมพลั งงานทดแทนและอนุรักษพลั งงาน
ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาพลังงานโดยสงเสริมดานเทคโนโลยีและสรางการมีสวนรวมของประชาชนตัง้
แตขั้นเริ่มตนจัดทาแผนปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงานของไทยเรํงปฏิรูปองค์กรด๎านพลังงานเพื่อให๎มีองค์กรที่
สามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํ างมีประสิทธิภาพกาหนดนโยบายพลังงานให๎มีความชัดเจน อาทิ ระบุสัดสํว น
เชื้อเพลิงที่สมดุล โดยประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ สร๎างทัศ นคติ ความรู๎และปลูกฝังให๎ผู๎เรียนในสถานทุกระดับ ให๎เห็น
คุณคําของการประหยัดการใช๎พลังงานและเห็นความสาคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบมีมาตรการควบคุม กากับ
ติดตามการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงาน ปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบายยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เพื่อใหประเทศไทยปลอดทุจ ริ ตการป้ องกันและเฝ้ าระวังสนับสนุนการรวมตัว ของภาคประชาชน ให๎ มีการรํว ม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังมีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารภาครัฐ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือ สร๎างทัศนคติ ความรู๎และ
ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ให๎เห็นโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั้นที่สร๎างความเสียหายให๎กับประเทศ
รวมทั้งหนํวยงานในสังกัดมีการดาเนินการตาม มาตรการการควบคุมป้องกันและลงโทษผู๎กระทาการทุจริตอยําง
เครํงครัด
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เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คน
ไทยทุกคนสามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาคนให๎มีสมรรถนะให๎มีประสิทธิภาพในการทางานที่สอดคล๎องกับการต๎องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนประเทศ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ ก คนได๎ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู๎ ต ลอดชี วิ ต อยํ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อยํ า งเป็ น สุ ข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและรํวมมือ
ผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่ อ น าประเทศไทยก๎ า วข๎ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได๎ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาตร์ ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมายดังนี้
๑.๑ คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๑.๒ คนทุ ก ชํ ว งวั ย ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต๎ แ ละพื้ น ที่ พิ เ ศษได๎ รั บ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๑.๓ คนทุ ก ชํ ว งวั ย ได๎ รั บ การศึ ก ษา การดู แ ลและป้ อ งกั น จากภั ย คุ ก คามในชี วิ ต รู ป แบบใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
๒.๑ กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ นเลิศ
เฉพาะด๎าน
๒.๓ การวิจัย และพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่ส ร๎างผลผลิ ตและมูล คําเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎มีเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑ ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ คนทุ กชํว งวัย มีทัก ษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมี
คุณภาพและมาตรฐาน
๓.๔ แหลํ ง เรี ย นรู๎ สื่ อ ต าราเรี ย น นวั ตกรรม และสื่ อการเรี ย นรู๎ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
๔.๑ ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
๔.๓ ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎องเป็นปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีเป้าหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุกชํว งวัย มีจิ ตส านึกรั กษ์สิ่ งแวดล๎ อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และนาแนวคิดตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
๕.๒ หลั กสูตร แหลํ งเรีย นรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํ งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัต กรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมายดังนี้
๖.๑ โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัวชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได๎
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
๖.๓ ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
และพื้นที่
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรั บลักษณะที่แตกตํางกัน
ของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการกาลังแรงงานของประเทศ
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร๎างขวัญ
กาลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 -2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) สูํการปฏิบัติอยํงเป็นรูปธรรม ดังนี้ ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุํงเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎
เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสั ย ทั ศน์ แ ละเป้ าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ซึ่ง ก าหนดไว๎ ใ นยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี เป็ นกรอบที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุํงตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต๎ระยะเวลา 5 ปี ตํอจากนี้
ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล๎ อมการพัฒ นาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บํงชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอํอนของประเทศ และการสะท๎อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให๎การพัฒนาในด๎านตําง ๆ
บรรลุผลได๎ในระยเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ ระยะ20 ปี ทั้งนี้โดยได๎คานึงถึงการตํอยอดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
ตํอเนื่องภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับตํอ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได๎ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ วางรากฐานให๎ คนไทยเป็ น คนที่ ส มบู รณ์ มีคุณธรรมจริย ธรรม มี ระเบี ยบวิ นัยคํ านิย มที่ดี มีจิ ต
สาธารณะและมีความสุ ข โดยมีสุ ขภายะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎
1.3 เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎ างความเข๎มแข็งของฐานการผลิต
และบริหารเดิมและขยายฐานใหมํดดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎ างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร๎งความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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1.5 เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ
1.7 เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโนง (Connectivity) กับประเทศตําง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร๎งสรรค์ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2. เป้าหมายรวม
เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์ มีความนับผิดชอบ
และทาประโยชน์ตํอสํวนรํวม มีสุขภาพภายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญ ญาณ มีวิถึชีวิตที่พอเพียง และ
มีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจบานรากมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสการเข๎าถึงทรัพยกร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และ
เป็นธรรม กลุํมที่มีรายได๎ต่าสุดร๎อยละ 40 มีรายได๎เพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข๎มแข็ง
สามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบการผลิตและให๎บริการจาก
ฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ มีระบบการผลิตและให๎บริการจากฐาน
รายได๎ เดิมทีท มีมูล คํา เพิ่มสู งขึ้น และมีการลงทุน ในการผลิ ตและบริก ารฐานความรู๎ชั้นสู ง ใหมํ ๆ ที่เป็น มิตรกั บ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตการให๎บริการสูํภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 ตํอปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตํอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํงไมํ น๎อยกวําร๎อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับ
การปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และ
รักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติติ่ประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํ งสินค๎าและมนุษย์ลดลง มีความพร๎อมที่ปกป้องประชาชน
จากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการกาหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิด
ความเชื่อมโยงการขนสํง โลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนกการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
และอัตราการเติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
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2.6 มีระบบบริหารจัดากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจายอานาจ
และมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได๎ดีกวํา ลดลง เพิ่มการใช๎
ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัยหาคอร์รับชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงํายในการดาเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จํายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิธิภาพสูง ฐานภาษีกว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นโยบายและจุดเน๎นการจัดการศึกษา ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา การน๎อมนาพระราชกระแสของสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ด๎านการศึกษา ที่จะต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎เด็ก เยาวชน และผู๎เรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎องใน
เรื่องสถาบันหลักของชาติ สร๎างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข๎ มแข็ง สร๎างความรู๎ ทักษะเพื่อให๎มีอาชีพ มีงานทา และได๎
นาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด๎านการเสริมสร๎างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุํงให๎
คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดหลักการในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย)ที่สาคัญได๎
ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต๎แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ในประเด็นสาคัญคือ
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
หลักการ
1. ประชาชนทุกกลุํมทุกวัย ได๎รับการศึกษาในระบบตําง ๆ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยาวชน ผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข๎มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
3. จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจุดเน๎นการจัด
การศึกษาระดับกํอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ดังนี้
1. ระดับ กํ อนอนุ บ าล เน๎ น ประสานหนํว ยงานอื่ น ในการเตรียมความพร๎อ มผู๎ เรี ยนในด๎ านสุ ขภาพและ
โภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและผู๎ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับอนุบาล
โดยมีจุดเน๎น
1) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู๎เรียนสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และจัดการเรียนรู๎แบบ
องค์รวม จัดแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ โดยมีจุดเน๎น
1) เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
2) เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพื่อการสื่อสาร
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3) เรี ย นรู๎ ด๎ ว ยวิ ธี ก าร Active Learning เน๎ น พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด การเรี ย นรู๎ จ าก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือ ปฏิบัติ สามารถ
ปฏิบัติ สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู๎อยํางมีความสุข
4) เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
5) สํงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร๎างนวัตกรรม
6) จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา
7) พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
8) จัดให๎มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
4. ระดับอาชีวศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และความต๎องการของ
สังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู๎ประกอบการเอง โดยมีจุดเน๎น
1) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด๎าน
เรียนรู๎จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู๎จากกิจกรรม
2) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช๎เพื่อการประกอบอาชีพ
3) เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
5. ระดับอุดมศึกษา เน๎นการวิจัยและค๎นหาแนวทางการพัฒนา การสร๎างนวัตกรรมเพื่อให๎เกิดองค์
ความรู๎ใหมํและมีการเชื่อมโยงองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยมีจุดเน๎น
1) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู๎ทั้งในและตํางประเทศ
2) เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
3) ผู๎เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งในและตํางประเทศ สามารถสร๎างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมายเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช๎กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู๎
2. สอดแทรกเรื่องความโปรํงใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให๎มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหาร
3. ให๎องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ
ขององค์กร
4. เน๎นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุกกลุํมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูํการลดความ
เหลื่อมล้าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหนํวยงาน
5. ให๎ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสูํการ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตํละจังหวัดให๎เป็นรูปธรรม
6. ใช๎เทคโนโลยีเชื่อมโยงข๎อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และเครื่องมือในการ
บริหาร
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7. ให๎หนํวยงานทางการศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให๎สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหนํวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต๎องการจาเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให๎เด็กพิเศษได๎รับการพัฒนา สามารถเรียนรู๎ และพึ่งพาตนเองได๎
9. ให๎สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนํวยงานหลัก และ
ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดูแลเด็กที่ตกหลํนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู๎สูงอายุ
10. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา “รัฐต๎องดาเนินการให๎เด็ก
ทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บ
คําใช๎จําย” และคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดย
ไมํเก็บคําใช๎จํายได๎มีคาสั่งไว๎ในข๎อ 3 วํา “ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อม
ทัง้ กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและ
ผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอัง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎
และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหมํและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได๎ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มี
ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล๎ ว ด๎ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได๎กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ในระยะ 5ปี ด๎านการศึกษาไว๎ ดังนี้ 1) ให๎มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มี
คุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3)
การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและ
แรงงาน แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียมและ
ทั่ว ถึง (Inclusive Education) หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลั กการ
มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เชํน คุณภาพของคนทุก
ชํวงวัย การเปลี่ ยนแปลงโครงสร๎ างประชากรของประเทศ ความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได๎ และวิก ฤติด๎ า น
สิ่งแวดล๎อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษา
แหํงชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได๎กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเข๎าสูํยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่ จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุํมเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุํมผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ กลุํมชาติ
พันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดารให๎มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทกั ษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต สูํการเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได๎กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยังยืน”
พันธกิจ
1.จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร๎ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4.สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม
5.พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digtal Technology) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู๎ เรี ยนมีความรั กในสถาบันหลั กของชาติ และ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องและเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
3. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ ทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)พร๎อมก๎าวสูํสากล
นาไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๓๔

4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พื้นที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6.สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอยํ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิ ภาพ และ
การรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
 นโยบายที่ 1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่ น คง เชํน ภัย จากยาเสพติด ความรุนแรง การคุ กคามในชี วิตและทรั พย์สิ น การค๎ามนุษ ย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
4. ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาสและการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู๎ เ รี ย นในเขตพื้ น ที่ เฉพาะ กลุํ ม ชาติพัน ธุ์ กลุํ มผู๎ ด๎อยโอกาส และกลุํ มที่ อยูํ ในพื้ นที่ หํ างไกล
ทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
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ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิ ดชอบตํอครอบครั ว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสั ตย์ สุจริต มัธ ยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
4. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
5. ร๎ อยละของผู๎เรี ยนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุํ มชาติพันธุ์ กลุํ มผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
6. จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรที่กาหนด
มาตรการ
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
2. พั ฒ นาผู๎ เรี ย นให๎ มีค วามพร๎ อ ม สามารถรั บมื อกั บภั ยคุ กคาม ทุ ก รูป แบบ ทุก ระดับ ความรุน แรง ที่ มี
ผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ
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 นโยบายที่ 2ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิดเป็ น
ผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่21
2. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy)
ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
แนวทางการดาเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผู๎เรียนค๎นหาตนเอง
นาไปสูํการพัฒนาผู๎ เรี ย นให๎มีความพร๎ อมที่จะพัฒนาตํอยอดไปสูํ ความเป็นเลิ ศด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตํจานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบเป็นต๎น เพื่อกระจายอานาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนาทั้งด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
5. กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานตํอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
มาตรการ: พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพนาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๓๗

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลั กสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนาไปปฏิบัติได๎
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
4. ผู๎ เ รี ย นได๎ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เชื่ อ มโยงสูํ อ าชี พ และการมี ง านท า มี ทั ก ษะอาชี พ ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
5.ผู๎ เรี ย นได๎รับ การพัฒ นาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให๎ มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษา ข๎อเสนอแนะ การเรียนรู๎ หรือ
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
7. ครู มีความรู๎ ความสามารถในการจั ดการเรีย นการสอนและเป็น แบบอยํา ง ด๎านคุณ ธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาติ( NT)
ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) มากกวําร๎อย
ละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคม ได๎อยํางมีความสุข มีความ
ยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
6. ผู๎ เรี ยนทุก คนมีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให๎ มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษา ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ หรือ
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
แนวทางการดาเนินงาน
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ด๎าน (รํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา)
สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. สํงเสริมให๎ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎อานวยการการเรียนรู๎ผู๎ให๎
คาปรึกษา หรือข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
1. สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
พัฒ นาการที่ส มวัย ในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํ างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญญา มีความยืดหยุํนทางด๎าน
ความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให๎มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนา นวัตกรรม มีความสามารถ
ด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางประสิทธิภาพ มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
2. จั ด ท าเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความสามารถพื้ น ฐานระดั บ ชาติ (NT) นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
3. สํ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึก ษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพั ฒ นาผู๎ เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
4. สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและ
เตรียมความพร๎อมสูํการประกอบสัมมาอาชีพ
5. จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลัง
กาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุข ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
6. กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา
7. จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วีดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Texbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
8. พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตํอการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
9 .สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digitaldevice) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข๎าถึงองค์ความรู๎
และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัลอยํางเหมาะสมตามวัย
10.สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน
การเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
แนวทางการผลิตครูที่มีคุณภาพ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครูวิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต๎องการครูของสถานศึกษา
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2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รํวมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับแผนความต๎องการ
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให๎นักเรียนระดั บมัธยมศึกษา ที่มี
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพครูเข๎ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอยํางเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต๎องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
เพื่อวางแผนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและครบวงจร
2. จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)
3. ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนาหรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตร การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน
4. สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
5.สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การ
สอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล๎องกับภารกิจและหน๎าที่
ของตน
6. สํงเสริม พัฒนาและยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนา
ทางด๎านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัด ประเมินผล
ที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)สํงเสริมและ
พัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน ที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction)
9. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎าน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
10. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
11 .สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู๎เรียนแตํละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
12. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online และระบบ Face –
to – Face Traing
13. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษา ข๎อกาหนด ด๎านคุณภาพและแผนการศึกษาแหํงชาติ
14. นาเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํการจัดทาฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
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2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชํน การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียน ที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง เป็นต๎น
3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
4 .การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นที่รํวมมือใน
การจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาและ
ความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู๎พิการ
3. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือ และคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินการ
1. สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
การจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตามและประเมินผล
2. จัดทาฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวมเชื่อมโยงข๎อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวา งแผนการ
จัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
3. จัดทามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง ๆ เชํน
3.1 มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
3.2 มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
3.4 มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)เป็นต๎น การกาหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา
เป็นสาคัญ
3.5 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาด
เล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน๎นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่หํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
3.6 สํงเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาใน
ทุกมิติ
3.7 ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และสถานศึกษา
อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎องกับสถานภาพและพื้นที่
3.8 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด
3.9 ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัย
เรียนกลุํมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3.10 สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนั บ สนุ น กระบวนการจั ด ท าแผน
งบประมาณและติดตาม กากับการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความโปรํงใส
3.11 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริ ม
สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
3.12 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล
(Digital Technology) แกํผู๎เรียน
3.13 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนั บ สนุ น ให๎ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาห๎ อ งเรี ย นให๎ เ ป็ น ห๎ อ งเรี ย นที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน
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3.14.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (DigitalDevice) สาหรับผู๎เรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู๎ของตนเองนาไปสูํการสร๎างการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอด
ชีวิต
3.15 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนั บ สนุ น อุป กรณ์ดิจิ ทัล (DigitalDevice) และพัฒ นาการสอนทักษะดิจิทัล (DigitalPedagogy) ส าหรับครูอยําง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.16 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุนให๎สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (Distance Learning
Technology : DLT)
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิต และบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎านความรู๎เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภคสูํ
การลดปริมาณคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
5.
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาโรงเรียนทุ ก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบสานักงานสีเขียน (GREEN OFICE) เพื่อให๎มีบริบทที่
เป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 225 เขต มีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม
7. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิต และบริโภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลงฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีสํงเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบู ร ณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํ ว นรํว มและการนาขยะมาใช๎ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๔๓

4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดาเนินกิจกรรม
ประจาวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carboon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา งานวิจัยด๎านการสร๎างสานึก
ด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
7. ครูและนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎
และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน และชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็นสานักงานสี
เขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทาง การให๎องค์ความรู๎และสร๎างจิตสานึกด๎าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
2. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให๎ความรู๎เรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูํสังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒ นาวิเ คราะห์ แผนการจั ดการเรี ย นและจัดท าหนํว ยการเรีย นรู๎ในเรื่อง การผลิ ตและบริโ ภคที่เป็ นมิตรกั บ
สิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซที่มีผลตํอปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รู ป แบบการเปรี ย บเที ย บและการลดการปลํ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น Carboon
emission /Carboon Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
5. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอน
ต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาตํอยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมใน 6 ศูนย์ 4
ภูมภิ าค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎ และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการตํอยอดขยายความรู๎
และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนั บ สนุ น สํงเสริ ม พัฒ นากระบวนการรณรงค์ให๎ มีการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตร กับสิ่ งแวดล๎ อมและยกระดับ
สานักงานเขตพื้นที่ต๎นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการ สานักงานสีเขียว และสถานศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๔๔

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบ ด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์
5 เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. สํงเสริ มการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมตํอความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์และพลั งงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้ าเสี ย ลดการใช๎เ ผาและลดใช๎ ส ารเคมี สูํ โ รงเรีย น
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล๎อม Green city ด๎าน
พลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนร๎ู โรงงานอุตสาหกรรม การผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อนา
ความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษาจัดคํ ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอน
เพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํอยอด สูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะปลอดสารพิษเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
17. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษาจัดคํายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอน
เพื่อโลกประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
18. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการ
กรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์เว็บไซด์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจั ดการศึกษา ครอบคลุม ด๎านการบริหาร
วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
2. หนํวยงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต๎องปรับเปลี่ยน ให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
5. หนํ ว ยงานทุกระดับ พัฒ นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็น
หนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึ กษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส ในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นาไปสูํการวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึ ก ษาทุ ก แหํ ง มีร ะบบข๎ อ มูล สารสนเทศที่ ส ามารถใช๎ ใ นการวางแผน การจั ดการศึ ก ษาได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ อานาจ และโครงสร๎างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํม
สถานศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึ กษาของสถานศึกษา หรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและ
ความแตกตํางของสถานศึกษารวมถึงความต๎องการ และข๎อจากัดของแตํละพื้นที่
3. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ
ด๎านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด๎านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําว เป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎
ปฏิบัติหน๎าที่การจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
4. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบัติ ให๎สอดคล๎องกับการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือ
กลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
5. จัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
6. สํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการ แบบ
กลุํมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต๎น
7. ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
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8. นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
9. สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
10. จัดอบรม พัฒนาผู๎บริ หารสถานศึกษาให๎ มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน๎าที่
11. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจให๎อยํางเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุ ม ด๎านการบริ ห ารวิช าการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริห ารงานบุคคล และด๎านการ
บริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุก
ด๎านได๎
12. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทาหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน
กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
13. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานสํวนกลาง และสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานที่
ทันสมัย มีหน๎าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
14. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหารจัดการที่มุํงเน๎น
คุณธรรมและความโปรํงใสในการทางานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
15. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน
16. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
17. สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
18. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลุํมโรงเรียน ฯลฯ
19. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนและพื้นที่
20. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู๎ ป กครอง ชุ ม ชน สั ง คม และสาธารณชน ให๎ มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ และมี สํ ว นรํ ว ม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
21. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
22. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลุํมโรงเรียน ฯลฯ
23. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพื้นที่
24. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
25. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
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26. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษา
โดยตรง
27. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณอุดหนุน
ผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
28. พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู๎เรียน เพื่อลดความ
ซ้าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข๎อมูล นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
29. พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎เรียน และสถานศึกษา โดยผํานระบบธนาคาร
30.ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private
Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paasและ SaaS
31. ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล ของนักเรียนในฐานข๎อมูลตําง ๆ
เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตําง ๆ
32. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด๎านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร๎อม
ให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัด
อีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช๎ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานรํวมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลตําง ๆ
33. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข๎อมูล
ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา
34. อาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล สามารถประเมิน จุ ดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสูํ การตัดสิ นใจระดั บ
นโยบายและระดับปฏิบัติ
35. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด๎าน
การบริ ห ารงาน เชื่ อ มโยงถึ ง การพั ฒ นาครู เพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ ง กั บ ความก๎ า วหน๎า ในอาชี พ ตลอดจนพั ฒ นา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นาไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ
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แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับของประเทศ
แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ยุทธศาสตร์ ๒๐ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์

ระดับ ๑

๑. ความมั่นคง

๒.การสร๎างความสามารถ

๑.ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิต
สาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
แผนแม่บทภายใต้
๑.๑ตริประเด็
นความมั
่นคงข การเป็นพลเมือง
ยุทธศาสตร์ชาติ
พระมหากษั
ย์ทรงเป็
นประมุ
(๒๓ ประเด็นพัฒนา) “คณะกรรมการ
ประเด็
นการตํางประเทศ
พลโลกที่ด๑.๒
ี และมี
ความพอเพี
ยง

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ย.๖๑”

1. ผู้ เ รี ย นเป็ น คนดี มี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
หลั ก สูต ร มี วิ นัย ซื่อ สั ต ย์ จิ ตสาธารณะ รั ก
และยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของชาติ การ
เป้ าประสงค์
แผนปฏิรูปประเทศ
๑.๑การเสริมสร๎างวัฒนธรรมทาง
ปกครองในระบอบประชาธิ
ป ไตยอั น มี
๑.ด้านการเมือง
การเมืตอริงและการมี
สนํวนรํ
วมของข การเป็ น
ระดับ ๒
พระมหากษั
ย
์
ท
รงเป็
ประมุ
๒.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ปไตยอันมี
พลเมือง ประชาชนในระบอบประชาธิ
พลโลกที่ดี และมีความพอเพี
ยง
๓.ด้านกฎหมาย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.ด้านกระบวนการยุติธรรม
๕.ด้านเศรษฐกิจ
๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
1.การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความ
สิ่งแวดล้อม
๗.ด้านสาธารณสุข
มัน่ คงของสังคมประเทศ
๘.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๙.ด้านสังคม
๑๐.ด้านพลังงาน
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ที่ มี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์

๒.๑ ประเด็นการพัฒนาการเกษตร
๒.๒ ประเด็
2.นอุตสาหกรรมและบริ
พั ฒ นาผู้ เ รีการย นให้ มี
แหํงอนาคต
ความสามารถ
ความเป็ น
๒.๓ ประเด็นการทํองเที่ยว
เลินศการพั
ทางวิ
ชาการ
เพือ่องนํสร้
๒.๔ ประเด็
ฒนาพื
้นที่และเมื
า าง
อยูํอัจฉริยขีะ ด ความสามารถในการ
๒.๕ ประเด็นโครงสร๎างพื้นฐาน
น (พหุ
ระบบโลจิแข่
สติกงส์ขัและดิ
จิทลั ปัญญา)
๒.๖ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํ
2. ผู้เรียนมีอคม วามสามารถ มี
๒.๗ ประเด็
นเขตพัฒนนาพิ
ความเป็
เลิศเศษทางวิชาการ
ภาคตะวันออก
และมี
วามสามารถในการ
๒.๘ ประเด็
นวิจัยคและพั
ฒนานวัตกรรม

ระดับ ๓

ตามหลัก สู ต รผ่า นเกณฑ์ก าร
ฒนาการศึ
กษาเพื่อความมั่นคง
ประเมินที๒.การพั
่สถานศึ
กษากาหนด
2.ร้ อ ยละของผู ้เ รี ย นที่ มี วิ นั ย
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต๎ฝั่งอําวไทย/
กษาเพื
ซื่ อสั ต ย์๒.การพั
จิ ต สฒานาการศึ
ธ รณะผ่
า น่อความมั่นคง
ฝั่งอันดามัน
เกณฑ์ ก า รประเ มิ นตา ม ที่
สถานศึกษากาหนดในระดับดี
ขึ้นไป
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความ
เ ป็ น ไ ท ย ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิ น ตามที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนดในระดับดีข้ นึ ไป ฯลฯ

ตัวชี้วดั

๔. การสร๎างโอกาสและ

๕. การสร๎างการเติบโต

๖.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

ตํอสิ่งแวดล๎อม
๓.๑ ประเด็นการปรับเปลี่ยนคํานิยมและ
๔.๑ ประเด็นการเสริมสร๎างพลังทางสังคม
๕.๑ ประเด็นการสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน ๖.๑ ประเด็นการพัฒนาการบริการ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู
้ เ รี ยนให้
มี ฒนาความเสมอภาค
4. พัฒนาศักยภาพครู
5. ส่หงารจั
เสริดการน้
ม พัาทั
ฒนาผู
6. พั ฒ
นาประสิ
วัฒนธรรม
๔.๒ ประเด็
นการพั
๕.๒ ประเด็นการบริ
้งระบบ้เรียนให้ประชาชนและการพั
ฒนาประสิ
ทธิภทาพธิ ภ าพการ
๓.๒ ประเด็
นการพัฒนาศักยภาพคน
เสริมเศรษฐกิ
สมรรถนะตามหลั
ก สู ต รและคุ ณและสํ
ลั กงษณะ
ใน จฐานรากและบุคลากรทางการ
มีคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่ อภาครัฐ บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ตลอดชํวศตวรรษที
งชีวิต
๔.๓ ประเด็นการสร๎างหลักประกั
นทางสั
งคม บให้เป็น
นการตํอต๎บานการทุ
จริตและ
่ 21
ศึกษาทุ
กระดั
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา๖.๒ ประเด็ธรรมาภิ
าลและส่
งเสริม การมี
๓.๓ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎
ประพฤติมิชอบ
มื
อ
อาชี
พ
ของเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
ง
ส่
ว
นร่
ว
มในการจั
ด
การศึ
กษา
๓.๔ ประเด็นการเสริมสร๎างให๎คนไทย
๖.๓ ประเด็นการพัฒนากฎหมาย
มีสุขภาวะที่ดี
และการพัฒนากระบวนยุติธรรม
๓.๕ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

4. ผู้ เ รี ย นทุ ก
ก ลุ่ ม เป้ า หมา ย
ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร
การศึ ก ษาอย่ า ง
ทั่ ว ถึ ง เท่ า เที ย ม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น และมีคุณภาพ

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ต า ม ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ใ น
มสร๎างวัฒ่ นธรรมทางการเมื
อง
แข่งขัน มีการเรียนรู้แบบบูร ๑.๑การเสริ
ศตวรรษที
21
และการมีสํวนรํวมของประชาชนในระบอบ
การสู่พหุปัญญา

2.ก า รหนํจัวดยงานไมํ
ก า รได๎ศึนาเสนอภารกิ
ก ษ า เ พืจ่ ในประเด็
อ เ พิ่ มนนี้
ความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศ
1.ร้ อ ยละของโรงเรี ยนที่ เ ปิ ด

๑.ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
ดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน
คุ ณ ลั ก ษณะอั
น พึ ง ประสงค์
ห้ อ งเรี ย๒.ด๎
นพิานการจั
เ ศษที
่ ส่ ง เสริ ม ความ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการ
และของชาติ
การแขํงขันของประเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔

๓. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ษย์ พร้อมสาหรับวิถความเสมอภาคทางสั
งคม ่ 21 บนพื้นฐานหลั
บนคุณภาพชี
่เป็นมิตร
การบริ
" ภายในปี ๒๕๖๕ มุ่งพัฒในการแขํ
นาให้นงขัักนเรียนเป็นคนดี คนเก่ทรัง พมียากรมนุ
คณ
ุ ภาพ
ีชีวิตในศตวรรษที
กปรัวิตชทีญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงห"ารจัดการภาครัฐ

เป็ นเลิศทางวิชาการ
๓.การสร๎างความสามารถในการแขํ
2.ร้อยละของโรงเรี
ยนทีมีผลการ งขัน
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
๓.การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
ระดับประเทศ
3.ร้ อยล ะขอ งผู ้ เ รี ยนที่ ไ ด้ รั บ
ร า ง วั ล จ า ก เ ว ที ก า ร แ ข่ ง ขั น
ระดับชาติและนานาชาติ
4.ร้ อ ยละของโรงเรี ยนที่ จ ัด การ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการสู่ พหุ ปัญญา
5.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผุ ้ เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถทางด้านพหุ ปัญญา

ประมุข
๙.๕การมีสํวนรํวม การเรียนรู๎ การรับรู๎ และ
การสํงเสริมกิจกรรมทางสังคม

3.ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพผูเ้ รี ยน

1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ที่ มี
ฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
คุ ณ๓.ด๎
ลัากนการพั
ษณะอั
น พึง ประสงค์ตาม
มนุษย์
หลักสู ตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑.การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
ที่สมนุถานศึ
ษย์ กษากาหนด
2.ร้ อ ยละของผู ้เ รี ยนที่ มี ผลการ
๑.การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
ประเมิ
มนุษย์ น ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์
และการอ่านเขียน
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลการ
เรี ยนในระดับที่ดีข้ นี ไป
4. ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ยนที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะในศตวรรษที่ 21
ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม ที่
สถานศึกษาที่กาหนด ฯลฯ

5. ครู และบุ คลากร
6. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต ที่
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก
สหวิ ท ยาเขต สถานศึ ก ษา มี
เป็ น มิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม ยึ ด
ระดับเป็นครูมืออาชีพ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
มูลภาครัทฐมีธิมภาตรฐาน
ย
าพเป็ทันนสมั
ไปตามหลั
ก
ยุคใหม่
พอเพียหงารจัดการมลพิษที่ ๒.๒ระบบข๎อประสิ
๖.๑เสริมสร๎างระบบบริ
และเชื่อมโยงกั
น ก๎าวสูรํ บ
ัฐบาลดิ
จทิ ัล ก ภาคส่ว นมี
แหลํงกาเนิดให๎มีประสิทธิภาพ
ธรรมาภิ
าลและทุ
ฐกะทัดรัด ปรับตัวได๎เร็วและ
๘.๖การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข๎อมูล ๒.๓โครงสร๎ส่างภาครั
วนร่
วมในการจั
ดการศึกษา
ระบบงานมีผลสั
มฤทธิ
์สูง

หนํ4.การสร้
วยงานไมําได๎งโอกาสในการเข้
นาเสนอภารกิจในประเด็
นี้ การ
า ถึ งนบริ

การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตราฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

1. ร้ อ ยละของผู ้เ รี ย นได้รั บ
๔.ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มี
โอกาสและการพั
ฒนาอย่า่องเต็
ม
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื
มล้าทางการ
ศึกษา
ศั ก๔.การสร๎
ย ภ าางโอกาสและความเสมอภาคทาง
พ แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ
การศึ
ก
ษา
สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่
างโอกาสและความเสมอภาคทาง
2. ๔.การสร๎
ร้ อยละของผู
้เรี ย นในเขต
การศึกษา
พื้ นที่ บริ การได้รับบริ การด้า น
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ที่ มี
คุ ณภาพและเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการและสอดคคล้อง
กับบริ บทของพื้นที่

ขําวสารภาครัฐ

๓.๑มีกลไกให๎การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี
และเทําที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวน
กฎหมาย ที่มผี ลบังคับแล๎วเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
5.การ จั ด ก าร ศึ กษ าเ พื่ อ พั ฒ นหลัา กการมาตรา
6.พั๗๗ฒ ของรั
น า รฐธรรมนู
ะ บ บญแหํก งา ร บ ริ ห า ร
ราชอาณาจั
ก
รไทย
คุณภาพที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ๑๑.๑ด๎านการป้
จัดการตามหลั
กธรรมภิบาล
องกันและเฝ้าระวัง
๑๑.๒ด๎านการป้องปราม

1. ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่ มีพฤติ กรรม
๕.ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
แสดงออกถึ
ง ความตระหนั ก ใน
กับสิ่งแวดล๎อม
ความส
าคัญ ของการด าเนิ นชี วิ ต ที่
๕.การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่
บสิ่งบแวดล๎
อม อม
เป็เป็นนมิมิตตรกัรกั
สิ่ งแวดล้
2.๕.การจั
ร้อยละของผุ
้ ความ
ดการศึกษาเพืเ้ รี่อยสร๎นมี
างเสริคมวามรู
คุณภาพชี
วิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ร้ อยละของผูเ้ รี ยนสามารถน้อม
นาแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
สู่การปฎิบตั ิได้

1.ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) อยูใ่ นระดับ B
๖.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ2. ผลการติดตามและประเมิ นผลการ
บริ หารและการจัดการศึกษาของ สพท.
๖.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอยูใ่ นระดับดีมาก
3. ร้ อยละของความพึ ง พอใจของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยอยูใ่ นระดับดีมาก
4.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ นึ
5.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ เ ข้า ร่ วม
โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต
ฯลฯ
๖.ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
โปร่ ง ใสในการดาเนิ น งานของ
การศึกษา

๔๙

ส่ วนที่ ๔
แผนพัฒนาการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงานโครงการ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กาหนดกลยุทธ์ การพัฒ นาการศึกษาให๎ส อดคล๎ องเชื่อมโยงสอดคล๎ องกับนโยบายรัฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการหนํวยงาน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์สูํการปฎิบัติ โดยการกาหนด ตัวชี้วั ด คําเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ ในการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามประเด็นกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นกลยุทธ์

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมประเทศ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. รั ก ษ์ ภ าษาไทย เนื่ อ งในสั ป ดาห์ วั น ร๎อยละ ของนักเรีย นที่เข๎ารับการแขํงขันมี
ภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2563
ความรู๎ ความเข๎ า ใจทั ก ษะสมรรถนะ
ความสามารถด๎านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ร๎อยละ ของนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทน
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2563ร ะ ดั บ เ ข ต พื้ น ที่ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได๎ รั บ เหรี ย ญ
รางวัลในการประกวด/แขํงขัน
การศึกษา
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน

ร๎อยละของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ให๎สูงขึ้นของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 จานวน
27โรงเรียนมีผลการจัดกิจกรรม

คําเป้าหมาย

หนํวยงานที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

90

92

95

80

5

82

6

85

7

กลุํ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา
กลุํ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา
กลุํ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา

๕๐

ประเด็นกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

2563

2564

2565

100

100

100

สถานศึกษาที่พร๎อมรับการประเมินคุณภาพ ดีขึ้นไป
ภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ 2563
จ านวน 20 โรง มี ค วามพร๎ อ มรั บ การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ ตั้ ง แตํ
ระดับ ดี ขึ้นไป

ดีขึ้นไป

ดีขึ้นไป

ถูกต๎อง

ถูกต๎อง

ถูกต๎อง

2. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียน 1. บูรณาการการนิเทศโดยใช๎โรงเรียนเป็น ร๎อยละของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
ฐาน
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได๎รับ
การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา
2. โครงการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
สนับสนุนการเตรียมความพร๎อมและ
ซักซ๎อมการประเมิน (Mockassessment)
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อพร๎อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
3.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 3.โครงการจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
และตรวจสอบความถู ก ต๎ อ งของแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
รายงานผู๎ส าเร็จ การศึ กษาตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

คําเป้าหมาย

ผู๎บริ หารสถานศึ กษา ครู ที่รั บผิ ดชอบงาน
ทะเบียนและบุคลากรทางการศึกษา จัดทา
จัดเก็บแบบรายงานผู๎สาเร็จการศึกษาตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
( บ พ . 3 ) ถู ก ต๎ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามแนว
ปฎิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

หนํวยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

๕๑

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนงานพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔
งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

1.โครงการบูรณาการ
1. เพื่อนิเทศการยกระดับ
นิเทศโดยใช๎โรงเรียนเป็น คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการ รอง
ฐาน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
ผู้อานวยการ/ครูผู้สอน
ในโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14
กิจกรรมหลัก
2. เพื่อนิเทศ ให๎คาปรึกษา
แนะนา ชํวยเหลือโรงเรียน
1. ประชุม
ให๎สามารถดาเนินการ
คณะกรรมการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพตาม
2.จัดทาเครื่องมือการ
นโยบายของสานักงาน
นิเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
3.นิเทศ ติดตามโรงเรียน ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสํงเสริมคุณภาพการ
3.สรุป/รายงานผล
จั ด การเรี ย นรู๎ และการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห๎ กั บ
โรงเรียนทุกโรง ในสังกัด

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

ปี 2563

สอดคล้อง

ปี 2564

ปี2565

208,480.-

208,480.-

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

ร้อยละ 100 ของ
1.นิเทศติดตาม

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา
2.ของโรงเรียน
สังกัด สามารถ 208,480.จัดการศึกษา
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และ
พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน

สพฐ

กลุํมนิเทศ 1
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

2

1

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
๕๒

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

ประชุมมีความรู๎ ความ
เข๎าใจและทักษะในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.โครงการสร๎างความรู๎ 2. เพื่อสร๎างแนวปฏิบัติใน
ความเข๎าใจ สนับสนุน กระบวนการงานประกั น
การเตรียมความพร๎อม คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
และซักซ๎อมการประเมิน ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ทิ ศ ท า ง
เดียวกัน
(MockAssessment)
3. เพื่อสนับสนุนการเตรียม
สถานศึกษาในสังกัด
ความพร๎ อ มและซั ก ซ๎ อ ม
เพื่อพร๎อมรับการ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ( Mock
ประเมินคุณภาพ
Assessment)
ภายนอก รอบสี่
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ
ประจาปีงบประมาณ
พ ร๎ อ ม รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พ.ศ.2563
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมหลัก
จานวน 20 โรงเรียน
1.ประชุมเตรียมความ
พร๎อม
2.จัดประชุมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจ สนับสนุน
การเตรียมความพร๎อม

เป้าหมายโครงการ

ผู๎บริหาร/ครูมีความรู๎
ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

1.ผู๎บริหารและ
ครูในโรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย
ได๎รับองค์
ความรู๎และมี
ความความ
เข๎าใจทักษะใน
การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
สามารถสร๎าง
แนวปฏิบัติใน
กระบวนการ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษาที่มี
มาตรฐานและ

สอดคล้อง

ปี 2563

ปี 2564

ปี2565

96,700.-

96,700.-

96,700.-

แหล่ง
งบประมาณ

สพฐ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ 2
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

2

3

๕๓

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

และซักซ๎อมการประเมิน
(Mock Assessment)
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อ
พร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
สนับสนุนการเตรียม
ความพร๎อมและซักซ๎อม
การ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

ปี 2563

ปี 2564

ปี2565

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

ทิศทางเดียวกัน
2.สถานศึกษาที่
พร๎อมรับการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
ประจาปี
งบประมาณ
2563 จานวน
20 โรง มีความ
พร๎อมรับการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
ตั้งแตํ ระดับ ดี
ขึ้น

3.ประเมิน(Mock
Assessment)
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อ
พร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
4. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

กลยุทธ์

เป้าหมายโครงการ

สอดคล้อง

.

การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
๕๔

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

สอดคล้อง

ปี 2563

ปี 2564

ปี2565

60,000

60,000

60,000

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

สิ่งแวดล๎อม
3.โครงการจัดประชุม
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต๎องของแบบาย
งานผู๎สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.3)
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาป้ายไวนิล
2.จัดประชุม
คณะกรรมการ
3.จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
แกํผู๎บริหารสถานศึกษา ครู
ที่รับผิดชอบงานทะเบียน
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข๎องการจัดทา
จัดเก็บแบบรายงานผูส๎ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ถูกต๎อง
ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและ
เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรูต๎ ามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูที่
รับผิดชอบงานทะเบียน
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข๎องได๎วิเคราะห์และ

ผู๎บริห ารสถานศึกษา
ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องมี
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
สามารถจัดทาจัดเก็บ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ตรวจสอบแบบ
ร า ย ง า น ผู๎ ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.3) ได๎ถูกต๎องตาม
ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
และเป็ น ไปตามแนว
ปฏิ บั ติ ก า รวั ด แล ะ
ประเมินผลการเรียนรู๎
ต า ม ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น

ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครู
ผู๎รับผิดชอบงาน
ทะเบียน
บุคลากรที่
เกี่ยวข๎อง
จานวน 65 คน

สพฐ

กลุํม
สํงเสริม
การศึกษา

3

1

3

๕๕

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

สอดคล้อง

ปี 2563

ปี 2564

ปี2565

294,000.-

294,000.-

294,000.-

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพฐ

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

ตรวจสอบความถูกต๎องของ พุทธศักราช 2551
แบบรายงานผูส๎ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา

1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช๎ ศูนย์
พัฒนาการเรียนรู๎กลุมํ สาระ
การเรียนรู๎
2. เพื่อสํงเสริมให๎ครู
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู๎บริหาร บุคลากรทางการ
และเสริมสร๎าง
ศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ศักยภาพผู๎เรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีเวทีในการ
สาธิต แสดงผลงานเพื่อ
1.โครงการยกระดับ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการ
โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็น
พัฒนาวิชาชีพและการ
ฐาน
ขับเคลื่อนงานการปฏิรูป

ผู้ บ ริ ห าร/ครู มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจและทั ก ษะ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา

ร๎อยละ 100
ของโรงเรียน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่

3

3

1

๕๖

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง

1.วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดับชาติ

4. เพื่อเผยแพรํผลงานการ
เรียนรู๎ที่เป็นแนวการปฏิบัติ
2. จัดทาเอกสาร
ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ( Best
ประกอบการประชุมเชิง Practice) มี คุ ณ ภ า พ มี
ปฏิบัติการ
คุ ณ คํ า ทางวิ ช าการ และ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ตํ อ ก า ร
จัดทาแผนการยกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. เ พื่ อพั ฒ นา สํ งเ ส ริ ม
สมรรถนะความสามารถ
ระดับสหวิทยาเขต
และทักษะของนักเรียนด๎าน
4.ขับเคลื่อนแผนจัดทา
ภาษาไทย
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสห
ทางการเรียนด๎านการอําน
วิทยาเขต
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
5.ขับเคลื่อนการพัฒนา 1. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎
คุณภาพการศึกษาตาม นักเรียนได๎แสดงออกถึง
นโยบายสูํสถานศึกษา
ความสามารถในด๎าน
วิชาการ ศิลปะการแสดง
6.รายงานผลการ
และทักษะด๎านการงาน
ดาเนินงานโครงการ
อาชีพอนุรักษ์ และเผยแพรํ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และภูมิ

นั ก เรี ย น มึ ค วามรู๎
ความเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ
ทั ก ษะ ใน ด๎ า นก า ร
เขียนและการสื่อสาร
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 14 ได๎รับ
การ
นิเทศติดตาม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา
2.ร๎อยละ 100
ของโรงเรียน
สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 14
สามารถจัด
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และ
พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน

ปี 2563

ปี 2564

สอดคล้อง
ปี2565

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

การศึกษา

80,000

80,000

80,000

สพฐ

กลุํมนิเทศ 3
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

3

1

๕๗

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

ปี 2563

ปี 2564

สอดคล้อง
ปี2565

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพฐ

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

ปัญญาไทย
2.โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห์วันภาษาไทย
แหํงชาติ ปี 2563
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทางาน
เตรียมความพร๎อมใน
การจัดอบรมฯ
2. แจ๎ง ร.ร. คัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข๎า
สอบแขํงขันทักษะ
ความสามารถด๎าน
ภาษาไทย
3. จัดสอบแขํงขันทักษะ
ความสามารถด๎าน
ภาษาไทย ระดับเขต
พื้นที่

2 . เ พื่ อ เ ข๎ า รํ ว ม เ ว ที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎นักเรียน
ได๎ แ สดงความสามารถที่
เ ป็ น เ ลิ ศ ด๎ า น วิ ช า ก า ร
วิ ช าชี พ สุ น ทรี ย ภาพ ด๎ า น
ดนตรี – นาฏศิลป์ ศิลปะ
การแสดง และสิ่งประดิษฐ์
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสํงเสริม เข๎า แขํ งขั นใน
ระดับภาค

นั ก เ รี ยน ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14ได๎ แ สดงออก
ถึ ง ความสามารถใน
ด๎ า น วิ ช า ก า ร
ศิลปะการแสดง และ
ทั ก ษะด๎ า นวิ ช าชี พ
นักเรียนมีคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ต าม
หลั ก สู ต ร สํ ง ผลตํ อ
คุณภาพการศึกษา

350,000
350,000

ร๎อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เข๎ารับ
การแขํงขันมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจทักษะ
สมรรถนะ
ความสามารถ
ด๎านภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น

350,000

3

3

1

๕๘

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

4. สํงตัวแทนนักเรียน
เข๎าแขํงขัน
ระดับประเทศ
5. สรุป / รายงานผล
3.โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา
2563 ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรรมหลัก
1.ประชุมคณะกรรมการ
เพือวางแผน
2.ลงทะเบียนผูเ๎ ข๎า
แขํงขันระบบเขตพื้นที่
การศึกษา
3.จัประกวดและแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

ปี 2563

ปี 2564

สอดคล้อง
ปี2565

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

นั ก เ รี ยน ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา นักเรียนและครู
เขต 14ได๎ แ สดงออก ทีเ่ ป็นตัวแทน
ถึงความสามารถ
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ร๎อย
ละ 80 ได๎รับ
เหรียญรางวัลใน
การประกวด/
แขํงขัน
- นักเรียนและ
ครูในสังกัด ได๎
แสดงออกถึง
ความสามารถใน
ด๎าน
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และ
เทคโนโลยี และ
๕๙

งบประมาณ
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

เขตพื้นที่การศึกษา
4. สรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วดั และค่า
เป้าหมาย

ปี 2563

ปี 2564

สอดคล้อง
ปี2565

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธฯ นโยบาย นโยบาย
ชาติ
ศธ.
สพฐ.
20 ปี

เข๎ารํวมเวที
แลกเปลีย่ น
เรียนรูผ๎ ลงาน
ของนักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

๖๐

สรุปโครงการและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการที่ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 1,039,180 บาท
(หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ที่

โครงการ

1 โครงการบูรณาการนิเทศโดยใช๎โรงเรียน

เงินงบประมาณ

หมายเหตุ

208,480.-

เป็นฐาน
2 โครงการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ สนับสนุน
การเตรียมความพร๎อมและซักซ๎อมการประเมิน
(MockAssessment) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
เพื่ อ พร๎ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
รอบสี่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

96,700.-

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน

294,000.-

4 โครงการรั ก ษ์ ภ าษาไทย เนื่ อ งในสั ป ดาห์ วั น
ภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2563

80,000.-

5 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่
6 โครงการจั ดประชุม ปฏิ บั ติ การวิ เคราะห์ และ
ตรวจสอบความถูกต๎องของแบบายงานผู๎สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.3)

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

รอจัดสรรเพิ่มอีก 50,000 บาท
300,000.- จากงบบริ ห ารเขตรอบตํ อ ไป
หรืองบเหลือจํายครั้งที่ 1
60,000.-

๖๑

สรุปงบหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(รอจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1.โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

๔๑๐,๐๐๐.-

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

474,400.-

3.โรงเรียนคุณธรรม สพฐง ปีงบประมาณ 2563

399,750.-

4.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสู่พหุปัญญา

423,450.-

๕.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนคณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
Active Learning สะเต็มศึกษา
๖.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ Active
Learning
๗.โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
๘.โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
“ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด” English is
not as difficult as yothink.
๙.โครงการเชิงประชุมปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทา

250,500.-

506,500.-

586,800.600,000.-

๑๕๐,๐๐๐.-

๑๐.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)

78,700.-

11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ความ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่การแข่งขัน ของประเทศ

328,500.-

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

หมายเหตุ

๖๒

สรุปงบหน้าแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(รอจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

12.โครงการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน

๔๑๐,๐๐๐.-

กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

13.โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรทักษะชีวิต กิจกรรมจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม

474,400.-

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

14.โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

399,750.-

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

15.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภา
นักเรียนในสถานศึกษา

423,450.-

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

16.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
คุณภาพ

250,500.-

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

17.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

506,500.-

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

18.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR

586,800.-

กลุํมอานวยการ

19.โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

600,000.- กลุํมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
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หมายเหตุ

๖๓

ส่ วนที่ ๕
การนาแผนไปสู่การปฎิบัติ
การนากลยุทธ์สู่การปฎิบตั ิ
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได๎ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ.2563-2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อใช๎เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน
เพื่อให๎เกิด ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กาหนดเป้าหมายไว๎ในแผน และสอดคล๎องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต
14 จึงได๎กาหนดกระบวนการนาแผนพัฒนาการศึกษาสูํการปฎิบัติดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2563-2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
14 เพื่อจัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานตํางๆ ให๎เป็นไปตามกลยุทธ์
2. ทบทวน/ปรั บ กลยุ ท ธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสม ให๎ เ ป็ น ไปตามนโยบายของรั บ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพสังคมภายในประเทศและสังคมโลก
ตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนปฎิบัติการ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินงาน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ
เป้าหมายตัวชี้วัด ความสาเร็จ และกาหนดงบประมาณ ซึ่งสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปรับกระบวนการปฎิบัติงาน เพื่อให๎พร๎อมที่จะนากลยุทธ์ไปสูํการปฎิบัติได๎สาเร็จ ได๎แกํการปรับ
โครงสร๎างการทางาน ระบบงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร
5. ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจของบุคลากรใน
หนํวยงาน และกากับให๎มีการปฎิบัติงานให๎เป็นไปตามผังการปฎิบติงานให๎เป็นไปตามผังการปฎิบัติงาน ตลอดจนการ
มีสํวนรํวมของบุคลากรภายในหนํวยงาน และภายนอกหนํวยงาน
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แผนภูมิ การนาแผนกลยุทธ์สก
ู่ ารปฎิบัติ
นโยบายปรับเปลี่ยน

แผนกลยุทธ์

ทบทวน/
ปรับกลยุทธ์

สังคม/
โลกเปลี่ยนแปลง
ความเหมาะสมกับ
สถานการปัจจุบัน

ควบคุม กากับ
ติดตาม ประเมินผล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฎิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

เวลา

ผู้ปฎิบัติ

งบประมาณ
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การจัดทาแผนปฎิบัติการ
ในการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสูํการปฎิบัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14ต๎องอาศัยแผนปฎิบัติประจาปี
เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับใช๎เป็นแนวทางปฎิบัติสาหรับสํวนตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางสอดประสานกันทั้งในแงํทิศทาง
และจังหวะเวลา ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได๎แตํงตั้งคณะกรรมเพื่อกลั่นกรองโครงการ
ตามแผนปฎิบัติการประจาปี เพื่อทาหน๎าที่ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการ ดังนี้
1. เพื่อให๎มั่นใจวําโครงการ/กิจกรรม สอดคล๎องและครอบคลุมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดไว๎
2. เพื่อป้องกันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทางานไว๎ลํวงหน๎า
3. เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้าซ๎อนในการทางาน
4. เพื่อจัดลาดับความสาคัญและเรํงดํวนของการทางานไว๎ลํวงหน๎า
5. เพื่อใช๎ในการมอบหมายงานให๎กับผู๎ปรฎิบัติงานที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะ
ทราบวําใครจะต๎องทาอะไร เมื่อใหรํ อยํางไร
6. เพื่อใช๎ในการกาหนดงบประมาณคําใช๎จํายประจาปี
7. เพื่อให๎แผนที่วางไว๎มี ความเป็นไปได๎และใกล๎เคียงกับการที่จะปฎิบัติงานจริงให๎มากที่สุด ปัจจัยแหํ ง
ความสาเร็จปัจจัยแหํงความสาเร็จ คือสิ่งที่สาคัญตํอการบรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ของแผนพัฒนการศึกษา ซึ่งปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 14 มีดังนี้
1) ผู๎บริหารการศึกษาทุกระดับให๎ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการท างานแบบมี สํ ว นรํ ว มที่ เ อื้ อ ตํ อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค์ การปฏิ บั ติ ง านให๎ บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว๎
2) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติง าน
อยํางเป็นระบบ
3) การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและสํงเสริม
ให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา
4) สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให๎บุคลากรทุก
ระดับรับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง
5) ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลเพื่อ ให๎ การน ากลยุท ธ์แ ละจุ ดเน๎น สูํ ก ารปฏิบั ติอ ยํา งเป็ น
รู ป ธรรมโดยติ ด ตามความก๎ า วหน๎ า รายไตรมาส การประเมิ น ผลระยะครึ่ ง ปี และการประเมิ น ผลเมื่ อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ
6) สร๎ างกลไกการขับ เคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบั ติงานประจาปี
สาธารณชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีความจาเป็น
อยํางยิ่งในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ และความสาเร็จ ให๎ผู๎มี
อานาจและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รั บทราบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความก๎าวหน๎า หรือปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะได๎
ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการได๎อยํางทันทํวงที จึงกาหนดปฏิทินการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลเพื่อให๎
ผู๎รับผิดชอบโครงการได๎รับทราบและรายงานผลความก๎าวหน๎า และปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
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ครั้ งที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ติดตามผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดใน
โครงการ การเบิกจํายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ
ครั้งที่ 2 เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 ติดตามผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดใน
โครงการการเบิกจํายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ
ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 ติดตามผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดใน
โครงการ การเบิกจํายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ การปรับแผนงาน/โครงการตามความจาเป็น
และความต๎องการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การ
กากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล จะมีการประเมินผลความสาเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ นโยบาย จุดเน๎น และตัวชี้วัด โดยมีการกาหนดคําคะแนนในแตํละตัวชี้วัด ผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และมีการกาหนดผู๎รับผิดชอบในแตํละตัวชี้วัด เกณฑ์การให๎คะแนน วิธีการดาเนินการ โดยกาหนดการกากับ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผล จานวน 3 ครั้ง เพื่อได๎ทราบผลสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค การดาเนินงานตามวิ สัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะต๎องดาเนินการให๎บรรลุเป้าหมายไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 90 ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดในแตํละตัวชี้วัด
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ที่ 192/2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4
ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.................................................................
ด๎ว ย ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 14 กาหนดดาเนินงานปรับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให๎สอดคล๎อง กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงได๎ดาเนินงานจัดทาแผนสรุปผลการ
ดาเนิ น งานในรอบปี งบประมาณที่ผํ านมา เพื่อนาผลการสรุปมาพัฒ นาให๎ ดียิ่งขึ้นและเป็นการดาเนินงานในเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในระนาบตั้งแตํระดับสถานศึกษา สหวิทยาเขต และเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการมีสํวนรํวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสูํ ก ารปฏิ บั ติ อ ยํ า งมี ประสิ ทธิ ผ ล จ าเป็ น ต๎ องอาศัย การมี สํ ว นรํ ว มทุ ก ระดั บ ตั้ ง แตํร ะดั บ
สถานศึกษา ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stake Holder) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการกาหนดแผนการดาเนินงานให๎
สอดคล๎องกับบริบท ความแตกตําง ความต๎องการของพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ให๎บรรลุผลในทางปฏิบัติ และความ คุ๎มทุน
ของงบประมาณที่ได๎รับและใช๎ไป
เพื่อให๎การบริหารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามกรอบทิศทางดังกลําว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๔ จึงแตํงตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ :มีหน๎าที่ ให๎คาปรึกษา ชี้แนะ หารือ และประสานงาน อานวยความสะดวก
เพื่อให๎การดาเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบด๎วย
1. ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รองประธานกรรมการ
ที่กากับ ดูแลกลุํมนโยบายและแผน
3. รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กรรมการ
4. ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 4 สหวิทยาเขต หรือผู๎แทน
กรรมการ
5. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
6. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
กรรมการ/ผู๎ชวํ ยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการทบทวนและยกร่าง แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
หน๎ าที่ ทบทวน และปรั บ แผนพัฒ นาการศึ กษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให๎ ส อดคล๎ องกับ แผนพั ฒ นา
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎เป็นไป
ตามกรอบทิศทางและแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด๎วย
1. ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ประธานกรรมการ
2. รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รองประธานกรรมการ
ที่กากับ ดูแล กลุํมนโยบายและแผน
3. รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการสถานศึกษา/รักษาการ/ผู๎แทน ในสังกัดทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํม/หนํวยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ
6. ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กรรมการ
7. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
8. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะมีหน๎าที่ อานวยความสะดวก จัดเตรียมยานพาหนะให๎พร๎อมสาหรับการ
เดินทาง บริการ ตามความเหมาะสม ประกอบด๎วย
1. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
2. นายอัสนัย กิ่งบุญตา
พนักงานราชการ
3. นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
พนักงานขับรถยนต์
4. นายวีระศักดิ์ จาราช
พนักงานขับรถยนต์
5. พนักงานขับรถยนต์ของสถานศึกษา
6. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน๎าที่ อานวยความสะดวก ลงทะเบียน รับ
รายงานตัว และประชาสัมพันธ์โครงการ ถํายภาพตลอดการดาเนินงานและต๎อนรับ ประสานงานด๎านตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องของผู๎เข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วย
1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ ชพ.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรดา รวบรวม นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ/เลขานุการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ/เลขานุการ
5. คณะทางานฝ่ายการเงิน มีหน๎าที่ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณที่
ดาเนินงานโครงการ การจัดซื้อ จัดจ๎าง เพื่อการเบิกจําย ให๎เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
ประกอบด๎วย
1. นางเสาวรส เอํงฉ๎วน ปฏิบตั ิหน๎าที่ผู๎อานวยการ
ประธานกรรมการ
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. นายอรรถพล ชูเวทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3. นางสาวดาริณี แก๎วดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
4. นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ/เลขานุการ
ให๎คณะทางานที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่รับมอบหมาย ในการดาเนินงานโครงการ ฯ ให๎สาเร็จลุลํวง
ตามวัตถุประสงค์ตํอไป
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ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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ทีป่ รึกษา





นายสมชาย รองเหลือ
นางสาวสุวิภา ตั้งกํอสกุล
นายศวิษฐ์ ศรีสง
นายสามารถ รังสรรค์

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ปฏิบัติราชการในตาแหนํงรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

คณะทางาน
 นายสามารถ รังสรรค์
ประธาน
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ปฏิบัติราชการในตาแหนํงรองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 ประธานสหวิทยาเขตพิงกัน
 ประธานสหวิทยาเขตสิมลิ ัน
กรรมการ
 ประธานสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
กรรมการ
 ประธานสหวิทยาเขตรัตนะรังสรรค์
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
 ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
 ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

จัดทา รู ปเล่ ม






นางปราณี
นางสาวจันทรา
นางสาวอารีย์
นายเกียรติศักดิ์
นายก๎องภพ

ประสิว
พงษ์ทิพย์พิทักษ์
เขียวชัย
ผลพัสดุ
รักเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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