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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี
ปีการศึกษา 2560-2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ได้จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา ระยะ 4 ปี ปี ก ารศึ กษา 2560-2563 โดยยึ ดนโยบายรัฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
จาเป็นตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา
ในสังกัด
ส าหรั บ พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน “เพื่ อขั บเคลื่ อ นคุ ณภาพการศึ กษา
ระยะ 4 ปี เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
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และการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
ข้อ มูล พื้น ฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร ได้บริ ห ารจั ด การส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งส่ วนราชการภายในส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานที่ตั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แผนภูมิโครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
ฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
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จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ระดับการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อนุบาล 3 ขวบ – ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา (แห่ง)

รวม

30
3
1
1
1
1
37

การบริหารจัดการด้านวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ชั้ น แนวหน้ า ของประเทศ อั น จะส่ ง ผล
ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของชาติ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร ได้มีการกระจายอานาจการบริห ารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุ่ มโรงเรียน
จานวน 3 กลุ่ม และศูนย์วิชาการ จานวน 11 ศูนย์
ศูนย์วิชาการ
1. ศูนย์วิชาการภาษาไทย

ที่ตั้งศูนย์วิชาการ
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ
ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา
ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนอนุสรณ์)

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนสายน้าทิพย์

๖
8. ศูนย์วิชาการศิลปะ
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์วิชาการ
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ที่ตั้งศูนย์วิชาการ
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ

โรงเรียนพญาไท
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ส่วนที่ 2
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย” และค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 28/2559 เรื่ อ ง ให้ จั ด การศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย ได้มีคาสั่ งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติ ใ ห้ เ ป็ น “คนไทยในอนาคตจะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด้ า นและ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท้ อ งถิ่ น มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
สู ่ ก า ร เ ป็ น ค น ไ ท ย ที ่ ม ี ท ั ก ษ ะ สู ง เ ป็ น น วั ต ก ร นั ก คิ ด ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ยุ ค ใ ห ม่ แ ล ะ อื ่ น ๆ
โดยมีสั มมาชีพตามความถนั ดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ของรัฐ บาลจากยุทธศาสตร์ช าติ
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่ ง จะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทย มี ค วาม
มั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ ง ชาติ ในระยะ 5 ปี ด้ านการศึก ษาไว้ ดัง นี้ 1) ให้ มีก ารยกระดั บคุ ณภาพการศึก ษาและการเรีย นรู้ ให้ มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ
3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและ
แรงงาน แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ ง แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษา โดยยึ ด หลั ก ส าคั ญ ในการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคน
ทุกช่ว งวัย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรของประเทศ ความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติ
ด้านสิ่ ง แวดล้ อม โดยน ายุ ทธศาสตร์ ช าติ (National Strategy) มาเป็ นกรอบความคิด ส าคัญ ในการจัด ทาแผน
การศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
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ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มี วินั ย รั ก ษาศีล ธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีห ลั กคิด ที่ถูกต้อ ง
มีทั กษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มีทั กษะสื่ อสารภาษาอัง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รัก ษ์ภ าษาท้ องถิ่น มี นิสั ย
รั กการเรี ย นรู้ และการพัฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่ การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะการคิดขั้นสู ง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ กาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

ข. วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับ
ตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ครู เป็ น ผู้ เรี ย นรู้ มีจิ ตวิ ญญาณความเป็ นครู มีค วามแม่น ยาทางวิ ช าการ และมี ทัก ษะการจั ด
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ จั ด สภาพแวด ล้ อ มในโรงเรี ย นเพื่ อ การเรี ย นรู้ ในทุ ก มิ ติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศและการวิ จั ย และพั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและ
การจั ดการศึกษาให้ ส ถานศึกษา บริ ห ารเชิง บูรณาการ มีระบบข้อมู ล สารสนเทศที่มีประสิ ทธิภ าพ กากั บ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
จ. นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนา
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพของประชากร วั ย เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงของประเทศในระยะยาว
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลสู งในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่น คงของประเทศ
ในระยะยาว
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3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี ุณภาพ
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ.2560 – 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มทีด่ ้อยโอกาส และ
กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดาร เช่ น พื้ น ที่ สู ง ชายแดน ชายฝั่ ง ทะเล และเกาะแก่ ง ได้ รั บ การบริ ก าร
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มี
หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาสและ
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กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเลและเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอน
ตามความจาเป็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ สู่ ใ นถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ชายแดน ชายฝั่ ง ทะเลและเกาะแก่ ง ควรท าอย่ า งไร ”
ผ่านช่องทางจัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website
Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา
การพัฒ นาคุณภาพผู้เรีย น มุ่งเน้นพัฒ นาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้ เรีย นที่มีความต้องการจ าเป็ นพิเศษ กลุ่ ม ชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล
ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็น
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และ
มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
(Career Education) 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
โลกเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (SDGs) เพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และ 7) นา Digital Technology
มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ ความต้ อ งการ และความถนั ด สร้ า งสั ง คม
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษตามที่ระบุไว้ในแผน
การจั ดการศึกษาเฉพาะบุ คคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ เดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่ง ตนเองได้ใ นสั งคมอนาคตที่ซั บ ซ้ อนและการป้อ งกั นตนเองจากภัย คุก คามรู ปแบบใหม่ สามารถป้อ งกั นตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง
รั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นที่
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้ นการพั ฒนาสมรรถนะผู้ เรี ยนเป็ นรายบุ คคล เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมี หลั กคิ ดที่ ถู กต้ อง รั กใน
สถาบั นหลั กของชาติ และยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัต ริย์ ทรงเป็น ประมุข และเป็ น
พลเมืองดี ของชาติ และพลเมื องโลกทีดี มีความเป็นเลิ ศทางด้านวิช าการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน
การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริ ย์ ทรงเป็ นประมุข มีทั ศ นคติที่ดีต่อบ้า นเมือง มีห ลั กคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข มีทั ศนคติที่ดีต่อบ้า นเมือง มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนด
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
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สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถม
ให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
3 ด้าน 1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่ ง เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในทางการประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศ
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ในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น
ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ
ในทักษะอาชีพทีต่ นเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(5) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
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3.5.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
(6) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ
ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
การดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง
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เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ จัดทา
แบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง
ในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ ความต้อ งการ และความถนัด สร้างสั ง คมฐานความรู้ (Knowledge-Based
Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
3.7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่กาหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
ตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่
การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้ นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
ตรงตามความต้ อ งการ เป็ น มื อ อาชี พ มี ทัก ษะวิ ช าชี พ ขั้ นสู ง โดยปรั บ บทบาทจาก “ครู ส อน” เป็ น “โค้ ช ” หรื อ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพั ฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้ส ร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากาลัง
ระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนา
Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูลกาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์
ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภท เป็ น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน
และความต้องการครู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
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3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1)
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาตนเอง ( Need
Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลั กสูตรเพื่อพัฒ นาผู้ บริห าร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทา
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
(4) สนั บสนุนให้ ผู้ บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา วางแผนและเข้ารั บ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยผลสั มฤทธิ์ข องผู้ เรีย นเป็ นหลั ก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุ ก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศา)
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3.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสั งกัดทุกแห่ งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การพัฒ นาทั กษะการคิดขั้นสู ง การจัดการศึกษาสาหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้ เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
1. บทนา
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้ เรีย นที่มีความต้องการจ าเป็ นพิเศษ กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การ
สามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน
ตลอดจนการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้อ งกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วั สดุ ครุภัณฑ์
เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)
นา Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
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2. เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ
5) ด้านความปลอดภัย และ
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6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กาหนด
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มี ข้ อ มู ล สารสนเทศของการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จั ด ท าระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์
แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือ
การอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ระบบ
เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จั ด ให้ มี ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ในการติ ด ตาม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้ เ รี ย นทุ ก คน และสถานศึ ก ษาได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
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(3) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ กองทุ น ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี โ ครงข่ า ยสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สาหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สาหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
แยกแยะบทบาทหน่ ว ยงานแต่ ล ะระดั บ อย่ า งชั ด เจน เช่ น ระดั บ ปฏิ บั ติ ระดั บ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ติ ด ตาม
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีขีด สมรรถนะสู ง ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล และโปร่ง ใส เป็ นองค์ก รที่ป ราศจากการทุจ ริต คอรั ปชั่ น
ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบกา ร
ทางานที่เป็ น Digital เข้ ามาประยุ กต์ ใช้อย่ างคุ้มค่ า และปฏิบั ติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี ลั กษณะ
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เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูล ผู้ เรี ย น ข้อมูล ครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูล อื่น ๆ ที่จาเป็ นมาวิเคราะห์ เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
2. เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
(2) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
(4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
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และความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาท
หน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัดการศึกษา
4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
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(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture)
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
(Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร้างมาตรฐาน และกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้าน
ความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูล ผู้ เรี ย น ข้อมูล ครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูล อื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูร ณาการข้ อมูล ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุ คคลที่เกี่ย วกับ การศึ กษา การพัฒ นาตนเอง สุ ขภาพและการพัฒ นาอาชีพในตลอดช่ว งชีวิต เป็น ฐานข้อมู ล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพือ่ เชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
1. ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ด้านความมั่นคง

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

2. ด้านการผลิตพัฒนา
กาลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสิ่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

4. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา

5. การสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

6. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสิ่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคณ
ุ ภาพและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการ
ทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อานาจและความรับผิดชอบสูส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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“ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ก. บทนา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้ จั ด ประชุ ม สั ม มนาผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 1/2562 เรื่ อ ง “ทิ ศ ทาง
กา ร ขั บ เ คลื่ อ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ นฐ า น ข อ งส า นั ก ง าน ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ก าร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ”
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กาหนดแนวทาง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ สร้ า งความร่ ว มมื อ
และสร้างเครือข่ายการทางาน โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการทาความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน และห้องเรียนเป็นสาคัญ (Room Based Management : RBM)
และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ข. จุดเน้นในการจัดการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ระดับ
การจัดการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย
“พัฒนาการครบทุกด้าน”
2. ระดับประถมศึกษา
“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
“การค้นพบตนเอง”
4. ระดับมัธยมศึกษาปลาย
“ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานทา”
ค. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุท ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจาแนกโครงการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
2. นโยบายของรัฐบาล
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ง. โครงการสาคัญ (Flagship Project)
โครงการสาคัญ (Flagship Project) ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องกาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา จาแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
1.1 โครงการน้องนาพระบรมราโชบายด้านศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
3.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
3.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.6 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
3.7 โครงการอาหารกลางวัน
3.8 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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จ. ปฏิทินปฏิบตั ิราชการ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนด เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฏิทินปฏิบัติราชการที่ระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และโครงการสาคัญ (Flagship Project) โยกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะที่ 1 ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้
1.1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือน
มิถุนายน 2562
1.2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้แล้ วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยกาหนดแผนการพัฒนา เป็น 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562)
2) ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562)
3) สิ้นปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563)
หมายเหตุ การทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา
2562 สาหรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ให้ประมาณการภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงเดือนกันยายน 2562)
1.3. แต่งตั้งผู้ชานาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)
2. ระยะที่ 2 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) มีโครงการสาคัญที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1. โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2.2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พื้นฐาน”
2.3. โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
2.4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
2.5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
2.6. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ระยะที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562) มีโครงการสาคัญที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
3.1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
3.2. โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาด้ว ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
(DLTV)
3.3. โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน
3.4. โครงการสร้ างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับสอศ.
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
3.5. โครงการอาหารกลางวัน
3.6. โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
3.7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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ฉ. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารโรงเรียน
พื้นที่เกาะแก่ง)
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
3. โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างธรรมาธิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
4. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
5. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการพัฒ นาสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานเพื่อรองรับเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (Easterm
Ecocnomic Corrido :EEC)
7. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน”
9. โครงการธุรการครบวงจร
10. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โครงการห้องเรียนอาชีพ
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. โครงการห้องเรียนภาษาจีน
14. โครงการห้องเรียนกีฬา
15. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อกาหนด
ทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้มี ความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
2 ระบบการจัดการศึกษามีอิสระในสถานศึกษา
3 ผู้บริหารมีความเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ
4 กระจายอานาจการใช้งบประมาณสู่สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
5 ผู้บริหารให้ความสาคัญกับงานวิชาการ
6 องค์กรมีความพร้อมทางด้านสถานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
7 มีระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง
8 โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีและตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนมีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและระบบทีมงานรับผิดชอบชัดเจน
9 มีรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบกลุ่มโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณและ
การบริหารทั่วไป
10 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง (37 โรงเรียน) ได้ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบสาม 100%
เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ในคุณภาพการศึกษา
11. มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนนาร่องในการทากิจกรรมโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ
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โอกาส (Opportunities)
1 มีองค์กรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายใน จากรัฐ เอกชนและชุมชน เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษากระจาย
อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ชุมชน สังคม แหล่งเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
3 มีแหล่งทรัพยากรเอื้อต่อการจัดการศึกษาจากภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น วัด มูลนิธิ บริษัทให้การสนับสนุน
4 สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษา ที่อานวยความสะดวกในการ
พัฒนาตนเอง
5 มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
6 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา
7 ระดมทรัพยากรได้จากชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1 การขาดแคลนบุคลากร (ครูผู้สอน) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นปัญหาอุปสรรคทางการจัดการเรียน
การสอน
2 บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์การสอน (ครูใหม่)
3 ความหลากหลายของสถานะทางครอบครัว
4 มีเด็กกลุ่มเสี่ยงในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง
5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการย้ายบ่อย
6 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ไม่เพียงพอตามกรอบอัตรากาลัง และมีประสบการณ์ในการทางานน้อย
7 กระบวนการคืนอัตรากาลังที่ให้สถานศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนเท่าที่ควร
8 งบประมาณใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคมากเกินไป
9 การย้ายของผู้บริหารและครูบ่อย จนทาให้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
10 ไม่มีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุปสรรค (Threats)
1 การคมนาคม การจราจรติดขัด
2 มลภาวะเป็นพิษ เสียง อากาศ
3 การเคลื่อนย้ายถิ่น และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
4 มีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้โรงเรียน
5 นโยบายการจัดการศึกษา ไม่ต่อเนื่อง
6 งบประมาณในการบริหารมีจากัด
7 ระบบราชการ (ข้อจากัดกฎ ระเบียบของราชการ) ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา
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นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
ให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นโยบาย/กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมี วั ฒ นธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ และสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพ และ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุ งเทพมหานคร เน้ นการทางานแบบบูร ณาการ
มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึ กษา กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ
“การบริหารจัดการองค์กรแบบ SMART Area”
S : Shared Vision
M : Mental Model
A : Ability
R : Readiness
T : Technology

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิสัยทัศน์ ทีร่ ่วมสร้างจินตนาการในอนาคตร่วมกัน
ตัวแบบความคิดที่สะท้อนความคิดแบบวิทยาศาสตร์
ความสามารถของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาตรฐาน
ความพร้อมด้านการวางแผน การประกันคุณภาพและระบบ
มาตรฐานไอเอสโอ
หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อให้เกิดการทางานและการบริหาร
ที่รวดเร็วมากขึ้น

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร : 3 S
S : Service Mind ใส่ใจให้บริการเป็นเลิศ
S : Smile Work ให้บริการด้วยใจและรอยยิ้ม
S : Smart Team ร่วมกันทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร
วินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดหลักตามนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
2. ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นได้ รั บ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา
3. ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ย นมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรและ
ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
6. ร้อนละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
8. ร้ อยละของนั กเรี ยนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่ า
ร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
9. ร้ อยละ 50 ของสถานศึ กษาที่ ส อนนั กเรี ยนในระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ นได้ รั บการเตรี ยม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก
16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของ
การดาเนิ นชี วิตที่เป็ นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อม คุ ณธรรม จริ ยธรรมและการประยุ กต์ ใช้ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดหลัก
1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 0.1
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาหนดนโยบาย/กลยุทธ์ เป้าหมาย
ตัว ชี ้ว ัด ตารางกิจ กรรมงบประมาณและผู ้ร ับ ผิด ช อบในการด าเนิน การ เพื ่อ ให้บ รรลุว ัต ถุป ระสงค์
ตามเป้าหมายการดาเนินงานภายใน 4 ปี
นโยบาย/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
กลยุ ทธ์ ที่ 1 จั ด 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับ
การศึ กษาเพื่ อ การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ความมั่นคง
ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด
ในสถานศึกษา
2. ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นมี
คุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอัน
พึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรและ
ค่ านิ ยมหลั ก ของคนไทย 12
ประการ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา
“ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 1. ร้ อยละ 100 ของเด็ กปฐมวั ยมี
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาการสมวัย
ผู้เรียน
2. ร้ อยละ 100 ของสถานศึ กษา
ปรั บปรุ งหลั กสู ตรสถานศึ กษา
สอดคล้ องกั บมาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและ
การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ตร ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2560
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปี 2560
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562
100
100

ปี 2563
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

80

85

90
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ตัวชี้วัด
4. ร้ อยละ 100 ของสถานศึกษามี
กระบวนการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์
ที่ สพฐ. กาหนด
6. ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ยนอ่ าน
หนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้ องการและบริ บทของแต่ ละ
พื้นที่

ค่าเป้าหมาย
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

80

85

60

70

80

85

90

95

มี

มี

มี

8. ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ มี คะแนน 70
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐ า น ( O-NET) ม า ก ก ว่ า
ร้ อยละ 50 มากกว่ าปี การศึ กษาที่
ผ่านมา
9. ร้ อยละ 50 ของสถานศึ กษาที่ 50
สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รั บการเตรียมความพร้อม
ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 3 1. ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากร 80
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี มี
ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพ
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นโยบาย/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 4 1.ร้ อยละ 100 ของประชากรวั ย 100
สร้ า งโอกาสใน เรี ย นได้ รั บ โอกาสในการเข้ า รั บ
การเข้าถึงบริการ การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุ ณ ภ า พ มี
มาตรฐาน และลด
ความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา

กลยุ ทธ์ ที่ 5 จั ด
การศึ กษาเพื่ อ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
100

100

100

2ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ยนที่ จ บ 80
การศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
1.ร้ อยละ 100 ของผู้ เรี ยนระดั บ 100
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความสาคัญของการ
ดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
2. อั ต ราออกกลางคั น ของผู้ เรี ย น 0.1
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกินร้อย
ละ 0.1

85

90

95

100

100

100

0.1

0

0

ร้ อยละ 100 ของสถานศึ กษาและ 95
หน่ วยงานทุกระดั บร่ วมกั นส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม ฯลฯ มีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

96

97

98
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2563 สู่การปฏิบัติ
การน าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ไปสู่ การปฏิบัติ จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน จึงกาหนด
แนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายประจาปี สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทัง้ แผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2. ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสาคัญของแผนการพัฒนา
การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ให้ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ รั บ ทราบ
อย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่ างต่อเนื่ อง รวมทั้งสร้างขวัญและกาลั งใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อส ามารถดาเนินการ
ได้ประสบผลสาเร็จ
การติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การติดตามประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไปสู่
การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสาคัญ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทันเหตุการณ์
3. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า
ตรวจสอบความโปร่งใสและความสาเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะทางาน
1.นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
3. นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
5. นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
7. นางสาวนรินทร แขกกาฬ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

