แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2561 – 2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดทาเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบการ
การดาเนิ น งาน และขับ เคลื่ อนการบริ หารจัด การศึ กษา โดยมี สาระสาคั ญประกอบด้ว ย วิ สัย ทัศ น์
พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ซึ่งมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฎิบัติ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ นักเรียน การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สภาพทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมา
การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้น ฐานขึ้น ทาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องยุบ
มารวมกัน หน่ว ยงานดังกล่ าว คือ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา
กรมวิชาการ และให้ทบวง มหาวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้หลอมรวมสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สานั กงานศึกษาธิการอาเภอ ส านั กงาน การประถมศึกษาอาเภอ ส านักงานการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
มาจัดตั้งเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2. ที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 99/4 ถนนปทุมสามโคก
ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
รายชื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 มี ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับ ดังนี้
1. นายแสนยา สามไชย
กรกฎาคม 2546 - กันยายน 2547
2. นายจารูญ พรมสุวรรณ
ตุลาคม 2547 - กันยายน 2550
3. นางสาวศศิธร วงศ์เมตตา ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551
4. นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552
5. นายกาจัด คงหนู
ตุลาคม 2552 - พฤศจิกายน 2558
6. นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2560
7. นายจานงค์ สุดาเดช
ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
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3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี
คาขวัญประจาจังหวัดปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ
พระตาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”
ตราประจาจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ
27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
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พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้า โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัดในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก ทาให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว
กับพื้นที่บางส่วนของอาเภอเมือง และอาเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้า
เจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองบางส่วน อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาภหนองเสือ อาเภอลาลูกกา
และบางส่วนของอาเภอสามโคก โดยปกติระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ
50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง
และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา สาหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยานั้น
เนื่องจาก ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจานวนมาก สามารถควบคุมจานวนปริมาณน้าได้
ทาให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า
การแบ่งเขตการปกครอง
ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาเภอ 60 ตาบล 466
หมู่บ้านการปกรองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง
เทศบาลตาบล 12 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 45 แห่ง อาเภอประกอบไปด้วย อาเภอเมืองปทุมธานี
อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาลูกกา อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และอาเภอหนองเสือ
ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดเด่นในเรื่องอาหาร
การกิน รวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้า วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษา
เอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 10 อันดับแรก เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลาดริมน้าวัดศาลเจ้า
วัดเจดีย์ทอง ตลาดร้อยปีระแหง วัดเจดีย์หอย พิพิธภัณฑ์หินแปลก สวนสนุกดรีมเวิลด์ วัดปุาคลอง 11
ตลาดน้าคลองสาม วัดโบสถ์
3.2. ข้อมูลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยู่ถนนปทุมธานี-สามโคก
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ 4
อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอคลองหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว และอาเภอสามโคก
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2.2.1 จานวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพื้นที่อาเภอ
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ลาดหลุมแก้ว
สามโคก
รวม

จานวนโรงเรียนในสังกัด
25
34
22
22
103

3.2.2 การแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนาด ตามจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2560)
ประเภทโรงเรียน (4 ขนาด)
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ไม่เกิน 120
121 – 600
601 – 1,500
1,501 คนขึ้นไป

จานวนโรงเรียน
29
53
19
2
103

ร้อยละ
28.15
51.46
18.45
1.94
100

3.2.3 จานวนโรงเรียนในสังกัด จาแนกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ขนาดโรงเรียน
นักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน
นักเรียนตั้งแต่ 121 – 200 คน
นักเรียนตั้งแต่ 201 – 300 คน
นักเรียนตั้งแต่ 301 – 499 คน
นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน
นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน
รวม

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 59
จานวนโรงเรียน ร้อยละ
29
28.16
19
18.45
15
14.56
13
12.62
25
24.27
2
1.94
103
100

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 60
จานวนโรงเรียน ร้อยละ
29
28.16
19
18.45
13
12.62
14
13.59
26
25.24
2
1.94
103
100
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3.2.4 จานวนนักเรียนในสังกัด (10 มิถุนายน 2560)
ระดับการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ที่
1
2
3
4

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59
จานวนนักเรียน
7,049
27,014
3,774
33
37,870

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.60
จานวนนักเรียน
จานวนห้องเรียน
7,660
351
27,188
1,015
3,825
126
53
3
38,726
1,496

3.2.5 ระดับการศึกษาของโรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
อนุบาล – ประถมศึกษา
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จานวนโรงเรียน
75
26
1
1
103

3.2.6 สรุปข้อมูลจานวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จาแนกตามรายอาเภอ
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560)
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ลาดหลุมแก้ว
สามโคก
รวม

นักเรียน
13150
17082
5005
3489
37826

ห้องเรียน
442
605
228
222
1495

ครู
647
790
261
207
1905
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ตารางสรุปจานวนนักเรียนและห้องเรียน จาแนกตามระดับชั้นและเพศ
ระดับการศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
125
138
1895
1795
1931
1776
3951
3709
2382
2095
2326
2213
2368
2140
2474
2116
2427
2216
2291
2090
14318
12870
751
619
723
556
625
551
2099
1726
18
15
8
3
1
8
27
26
20395
18331

รวมทั้งสิน้
263
3690
3707
7660
4477
4539
4508
4590
4643
4381
27188
1370
1279
1176
3825
33
11
9
53
38726

จานวน
ห้องเรียน
35
160
156
351
174
173
169
165
168
166
1015
42
43
41
126
1
1
1
3
1496
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3.2.7 จานวนบุคลากรในสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
ผู้อานวยการเขตพื้นที่
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
1
2
5
21
5
1
14

สถานศึกษาสังกัดรัฐ
ประเภท
จานวน
ผู้บริหารสถานศึกษา
94
รองผู้บริหารสถานศึกษา
46
ครูผู้สอน
1,765
พนักงานราชการ
32
ครูอบจ.
150
ครูวิกฤต
42
ครู SP2
7
วิทยากรฯ อิสลาม
22
ลูกจ้างประจา
31
ลูกชั่วคราว
38

4. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังตาราง
ที่ 1 – 4 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ
ไทย

อังกฤษ

คณิต

รวม

เฉลี่ย

วิทย์ฯ

ระดับประเทศ

46.58 36.34 37.12

39.12

159.16

39.79

ระดับสังกัด

45.29 32.73 35.55

38.13

151.70

37.93

ระดับเขตพื้นที่

45.58 32.17 33.95

37.24

148.94

37.24

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่ พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและ
ระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย
ไทย

อังกฤษ

คณิต

วิทย์ฯ

ระดับประเทศ

48.29

30.45

26.30

32.28

ระดับสังกัด

48.77

30.14

26.55

32.47

ระดับเขตพื้นที่

43.58

27.04

21.01

29.59

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่ พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและ
ระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560, 2559 และ 2558
ปีการศึกษา
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2560
45.58
32.17
33.95
37.24

2559
51.8
30.75
36.95
39.33

2558
47.35
36.46
39.48
40.32

จากตารางเปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560, 2559 และ 2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่นภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของปีการศึกษา 2560
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560, 2559 และ 2558
2560

ปีการศึกษา
2559

2558

ภาษาไทย

43.58

41.96

39.87

ภาษาอังกฤษ

27.04

27.09

26.63

คณิตศาสตร์

21.01

23.25

26.28

วิทยาศาสตร์

29.59

31.76

32.63

วิชา

จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และ 2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 พบว่า ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนหน้าทุกกล่มสาระ
4.2 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ
เหรียญทอง ชนะเลิศ จานวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. การแข่งขันระบามาตรฐาน ป.1 - ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
2. การแข่งขันมายากล ป.1 - ม.3
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 5 รายการ ประกอบด้วย
1. การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.3
โรงเรียนวัดบางพูน
2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 - ป.6
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
3. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
4. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 - ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
5. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โรงเรียนศาลาพัน
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1 - ป.6
4.3 ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประจาปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียน
ทั้งหมด เข้ารับการประเมิน

อ่านคล่อง(ผ่านเกณฑ์)
จานวน
ร้อยละ

ป.1

4,338

4,218

3,264

77.38

3,709

87.93

ป.2

4,411

4,273

2,385

55.82

3,341

78.19

ป.3

4,445

4,250

2,872

67.58

3601

84.73

ระดับชั้น

เขียนคล่อง(ผ่านเกณฑ์)
จานวน
ร้อยละ
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จานวนนักเรียน
ทั้งหมด เข้ารับการประเมิน

อ่านคล่อง(ผ่านเกณฑ์)
จานวน
ร้อยละ

ป.4

4,496

4,345

2,686

61.82

3,824

88.01

ป.5

4,544

4,388

2,499

56.95

3,637

82.89

ป.6

4,397

4,226

2,503

59.23

3,495

82.70

ระดับชั้น

เขียนคล่อง(ผ่านเกณฑ์)
จานวน
ร้อยละ

จากตารางข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยของการอ่านคล่องของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
อยู่ในระดับพอใช้ และค่าเฉลี่ยของการเขียนคล่องของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อยู่ในระดับ
ดีมาก
5. โครงสร้างการบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้บริหาร และแบ่งงานออกเป็น 8 กลุม่ 1 หน่วย
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ลงใ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)
ดังนี้
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด

ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุม่ บริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล

หน่วย
ตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

ศและการ
สื่ อสาร

สถานศึกษา
จานวน 103 แห่ง

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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6. อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4
ประกอบกับคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกประกาศไว้ ให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบ ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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7. การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน

8. คณะกรรมการในการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึง
ถึงปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
แห่งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารจัดการ ให้มีผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณี
ที่มีกฎหมายอื่นกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อานาจและการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายดังกล่าวให้คานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงด้วย ในสานักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
รองจากผู้อานวยการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ โดยรองผู้อานวยการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสานักงาน มีอานาจหน้าที่ตามที่ผู้อานวยการกาหนดหรือมอบหมาย
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8.1 ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอานาจหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549
ข้อ 25 ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดเป็นแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(2) กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดาเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดาเนินการ
ตามแผน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(6) ประสานงานการติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้กับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการอื่นที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจาเป็น
(8) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

8.2 คณะกรรมการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(1) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(2) กากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

8.3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
(1) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มโรงเรียน
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(3) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดาเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู่มาตรฐานสากล
(4) ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน
(6) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียน
(7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน
(9) จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานประจาปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
(10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทั้ง 4 งานของกลุ่มโรงเรียน
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
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ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ จั ด ท า แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 -2579
เพื่อใช้เป็ น แผนยุทธศาสตร์ ร ะยะยาวส าหรับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต
โดยจุ ด มุ่ง หมายที่ ส าคั ญของแผน คื อ การมุ่ งเน้น การประกัน โอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษา
และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง ไปสู่ ป ระเทศที่พั ฒ นาแล้ ว ซึ่ง ภายใต้ ก รอบแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2560-2579 ได้กาหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ เปูาหมายของการพัฒ นาการศึกษาใน 5 ประการ
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา
(Quality) ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ ง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให้ เ ป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ จั ก สามั ค คี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง

1.1 ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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1.2 ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผน
การศึกษาแห่งชาติ จะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมาย
ความสาเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย
ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมาย และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
กากับดูและแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคน
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาที่กาหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
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6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล

2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน
2557 จานวน 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวด
ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง
ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนา
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ตามกรอบประชาคมอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการาบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงาน ต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุ
สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
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4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การ
สอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางาน
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรกั ษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ตกค้างสะสม ในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรับเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสาคัญ
ในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเด็ดขาด
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นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

3. นโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
และหม่อมหลวงปลัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)"
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชนั้น ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู
และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
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“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”
(5 ก.ค. 2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวน
ไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามที่ต้องการจึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครูต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ทางวิชาการ
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก (11 มิ.ย. 2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย. 2555)
“ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบ
ไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค. 2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6
ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) การดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการ
เป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายและพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาในสังกัด
ด้วยการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ
โดยปี 2560 จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
(เด็กอายุ 3 ปี)
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3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟัง
และการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย
โดยเฉพาะรองรับการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
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3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รั บการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทั ล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นสื่ อ และองค์ ค วามรู้ รวมถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก /ความตระหนั ก ในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงการการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ งานของหน่ ว ยงานภายในส่ ว นกลางเพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ น
ในการทางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. การขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ และการติ ด ตามการน าจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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4. ทิศทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1. 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่า งกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
international Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
2. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่ งเสริ มประชากรวัยเรียนทุกคนให้ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัด การศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

5. นโยบายสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยนานโยบายที่ได้รับมาพัฒนาองค์กร
และหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการการทางานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ดาเนินการวิเคราะห์สถานภาพ
ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย การนานโยบาย
สู่การปฏิบัติทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดย SWOT Analysis ซึ่งสรุปผล
การวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Stakeholders)

บริการที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน

ความต้องการ/
ความคาดหวังจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders)
1.1 ผู้บริหาร
1. มอบหมายงานที่สอดคล้องกับ
1. เก่งด้านวิชาการ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ความรู้
2. เชี่ยวชาญด้าน ICT
ความสามารถและสมรรถนะ
3. มีความเป็นผู้นา
2. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคุณธรรม มีความรู้
3. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ
มีบุคลิกภาพดี
4. ขวัญกาลังใจ
5. บริหารมืออาชีพ
5. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
6. มีความเป็นธรรม
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1.2 ครู

1. มอบหมายงานได้ตรงตาม
วิชาเอก ความรู้ ความสามารถและ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ
3. ขวัญกาลังใจ
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ
สิ่งอานวยความสะดวก เหมาะสมกับ
ความต้องการจาเป็น
5. ความเป็นธรรม
6. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. มีความรู้ดี
2. ครูสอนดี
3. บุคลิกภาพดี
4. จิตใจดี
5. มีความประพฤติดี
6. ได้รับความเป็นธรรม
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
8.ครูมืออาชีพ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. คาสั่งแบ่งงาน
2. ประชุม อบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. การศึกษาด้วยตนเอง
4. การประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง ชมเชยและการลงโทษ
5. ใช้ระบบคุณธรรม
6. การจัดการความรู้
7. ศึกษาดูงาน
1. คาสั่งแบ่งงาน
2. ประชุม อบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ศึกษาด้วยตนเอง
4. การประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง ชมเชยและการลงโทษ
5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาให้มี
สื่อ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอานวย
ความสะดวกเหมาะสม
กับความต้องการจาเป็น
6. ใช้ระบบคุณธรรม
7. การจัดการความรู้
8. ศึกษาดูงาน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Stakeholders)

1.3 บุคลากร
ทางการศึกษา

บริการที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน

1. มอบหมายงานได้ตรงตามวิชาเอก
ความรู้ ความสามารถและมาตรฐาน
วิชาชีพ
2. ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ
3. ขวัญกาลังใจ
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมกับ
ความต้องการจาเป็น
5. ความเป็นธรรม
6. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการ/
ความคาดหวังจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. มีจิตสาธารณะ
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีความรอบรู้
4. มีความเสียสละ ทุ่มเท
ในการทางาน
5. บริการดีมีคุณภาพ
6. ได้รับความเป็นธรรม
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders)
2.1 นักเรียน
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้
1. แต่งกายสะอาด สุภาพ
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เรียบร้อย
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
2. พูดจาไพเราะ
มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกาหนด
อ่อนหวาน
2. โรงเรียนให้โอกาสและความเสมอ
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ภาคทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่าง
ใฝุรู้ ใฝุเรียน
ทั่วถึงตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพ 4. มีค่านิยมพื้นฐานหลัก
3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
ของไทย 12 ประการ
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
5. มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4. ครูดี มีความรู้ความสามารถ สอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เก่งและเป็นแบบอย่างที่ดี
6. มีศักยภาพในการ
5. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์
แข่งขันทุกระดับ
ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. คาสั่งแบ่งงาน
2. ประชุม อบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. การประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง ชมเชยและการลงโทษ
4. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหา
ให้มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
อานวยความสะดวกเหมาะสม
กับความต้องการจาเป็น
5. ศึกษาด้วยตนเอง
6. ใช้ระบบคุณธรรม
7. การจัดการความรู้
8. ศึกษาดูงาน
1. บริหารจัดการศึกษา
ให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ดูแลนักเรียน สนับสนุน
ให้ได้เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร
3. จัดการแข่งขันทักษะต่าง ๆ
ให้แก่นักเรียนทุกระดับ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม การ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Stakeholders)

บริการที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน

2..2 ผู้ปกครอง

1. จัดการศึกษาให้บุตรหลาน อย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตัง้ ใจปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูสอนดีมีคุณภาพ
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม

3.2 ชุมชน

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาคนในชุมชน
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ ของท้องถิ่น
3. โรงเรียนให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากรแก่ชุมชน

ความต้องการ/
ความคาดหวังจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. ผู้ปกครอง ดูแลเอาใจ 1. ประชุมผู้ปกครอง
ใส่นักเรียนและส่งเสริม 2. รายงานผลการเรียนและ
สนับสนุนให้ได้เรียน
ผลงานนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง
3. การเข้าร่วมกิจกรรม
จนจบหลักสูตร
/งานประเพณีท้องถิ่น
2. ผู้ปกครองตระหนัก
เห็นความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ตามบริบท
ของท้องถิ่น
2.3 ผู้รับจ้าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ สินค้ามีคุณภาพตรงตาม การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุณลักษณะที่กาหนด
ช่องทาง ตามที่ระเบียบกาหนด
และ ราคายุติธรรม
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders)
3.1 สมศ.
1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
1. มีระบบการประเมินที่
1. ประสานงาน และประชุม
องค์กรที่เข้มแข็ง
เชื่อถือได้และเที่ยงตรง
แนวทางการประเมินภายนอก
2. ให้ความร่วมมือในการเตรียมความ 2. มีวิธีการประเมินสอดคล้อง 2. การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
พร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก กับภารกิจ เปูาหมายและตาม และความคิดเห็น
สภาพจริงของหน่วยงาน
3. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
3. ได้รับการรับรองคุณภาพ ผ่านทางเว็บไซต์
การศึกษา จาก สมศ.
1. ชุมชนตระหนักเห็น
ความสาคัญ มีจิตอาสาใน
การพัฒนาและให้การ
สนับสนุนการศึกษา
2. ชุมชนมีส่วนร่วม ในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา

1. ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ให้ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนเชิญผู้นาชุมชน/
ปราชญ์ชุมชนเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน /
วิทยากร บุคคลภายนอก
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Stakeholders)

บริการที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน

3.3 องค์กรปกครอง 1. โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่วนท้องถิ่น
พัฒนาคนในชุมชน
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับ สภาพปัญหาและ
ความต้องการ ของท้องถิ่น
3. โรงเรียนให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์
อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากร แก่ชุมชน

3.4 สถาบัน
ทางศาสนา

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
ทางศาสนพิธี

3.5 สื่อมวลชน

ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน/
กิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

ความต้องการ/
ความคาดหวังจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตระหนักเห็น
ความสาคัญ มีจิตอาสา
ในการพัฒนาและให้การ
สนับสนุนการศึกษา
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใน
การจัดการศึกษา
3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1. เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. สนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1. สื่อมวลชนตระหนัก
เห็นความ สาคัญและ
สนับสนุนการศึกษา
รวมถึงมีจิตสานึก
ในการบริการ
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตามข้อเท็จจริง
อย่างสร้างสรรค์

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. ประชาสัมพันธ์ผลงานให้
ข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง

2. โรงเรียนเชิญผู้นาองค์กรเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน/วิทยากรบุคคลภายนอก
3. โรงเรียนเสนอแผนงาน/
โครงการต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระยะเวลา
ที่กาหนด
4. ยกย่อง ชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ
1. ติดต่อ ประสานงานการจัด
การศึกษา
2. เสนอแผนงาน/โครงการเสนอ
ต่อสถาบันทางศาสนา

1. ติดต่อประสานงาน
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1.มีคาสั่งมอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของตาแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนด
2.กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับโครงสร้างกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
3.กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4.ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีการส่งเสริมพัฒนา ยกย่องชมเชยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
6.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยน
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ และการทางานเป็นทีม
7.มีกระบวนการจัดทาค่านิยม แบบมีส่วนร่วม เปูาหมายการ
พัฒนาคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

1.บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง
ที่กาหนด
2.การกับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ไม่ต่อเนื่องการถ่ายทอด
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน งบประมาณไม่
สัมพันธ์
3.ระบบการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การเบิก
จ่ายงบประมาณล่าช้า การกากับติดตามและ
ประเมินผลไม่ต่อเนื่อง ขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4.การบริหารจัดการขาดความเข้มงวด
ในบางเรื่อง
5.บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง
ขาดแคลนครูวิชาเอกและศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญตามกลุ่มสาระ ขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากการโยกย้าย
6.บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เต็มความรู้
ความสามารถขาดการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และไม่นาผลการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
7.บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมในการทางาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล
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ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1
รายการปัจจัย

2
น้าหนัก

3
คะแนนเฉลี่ย

4
5
คะแนนเฉลี่ย X น้าหนัก สรุปผล

จุดแข็ง

จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

0.15

4

4

0.6

0.6

0

0.13

4

4.33

0.52

0.56

-0.04

0.17

3.6

4

0.61

0.68

-0.07

0.15

4

4

0.6

0.6

0

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff)

0.15

4

4.5

0.6

0.67

-0.07

S6 : ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถของหน่วยงาน

0.15

3.75

4

0.56

0.6

-0.04

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิกในหน่วยงาน (Shared
Value)

0.10

4

4

0.4

0.4

0

3.89

4.11

สภาพแวดล้อมภายใน
S1 : ด้านโครงสร้าง
(Structure)
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน
(Strategy)
S3 : ด้านระบบในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(Systems)
S4 : ด้านแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการ

เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรุปปัจจัยภายใน

-0.22

จากตาราง พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าจุดแข็ง (-0.22) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด คือ ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (-0.07)
และด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (-0.07) รองลงมาคือ ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (-0.04) และด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ ด้านโครงสร้าง (0) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม
ในการบริหารจัดการ (0) และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (0)
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส ( O )

อุปสรรค ( T )

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนางานและมีการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ทั่วถึง

1. โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับ
งบประมาณในการสนับสนุนน้อย ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่
อยู่ในชุมชนเมือง/ชื่อเสียง/มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา/มีคุณภาพ

2. นโยบายการจัดการศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการ
ประชากรมีส่วนร่วมมีการประกันคุณภาพภายนอก
และเข้าใจในนโยบายเรียนฟรี

2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อปัญหาใน
การบริหารจัดการ การให้ความสาคัญกับการจัด
การศึกษา การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม มีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีเขต
ติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว ก่อให้เกิดการรวมทุน
ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เพิ่ม

3. ประชากรบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง มีต้นทุนการ
ผลิตสูงทาให้รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ส่งผลให้
เกิดหนี้สินในระบบและนอกระบบ

4. มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีความเอื้ออาทร
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภาษาพูด
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4. ชุมชนส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นชุมชนขนาดเล็ก
ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประชากรวัยเรียนมีน้อย

5. มีสื่อ ICT ที่ใช้การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มีวิทยากร
ที่มีความรู้ด้าน ICT ส่งผลให้ประชากรเห็นความสาคัญ
และเข้าถึงสื่อ ICT เพื่อเข้าถึงการศึกษา
และการประกอบอาชีพ

5. การบริการเทคโนโลยีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชากรขาดทักษะการประยุกต์ใช้ ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนขาดทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ และใช้ ICTในทางที่ไม่เหมาะสม
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ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1

4
น้าหนัก X คะแนน
น้าหนัก
เฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
0.20
4
3
0.80
0.60
2

รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก
C : พฤติกรรมลูกค้า
(CustomerBehaviors/Competitors
Factors)

3
คะแนนเฉลี่ย

5
สรุปผล
+ 0.20

P : การเมืองและกฎหมาย
(Political and Legal Factors)

0.30

3.4

3.2

1.02

0.96

+0.06

E : เศรษฐกิจ (Economic
Factors)

0.20

4.3

4.5

0.86

0.90

-0.04

S : สังคม – วัฒนธรรม (Social –
cultural Factors)

0.20

4.2

4.75

0.84

0.95

-0.11

T : เทคโนโลยี (Technological
Factors)

0.10

3.83

4

0.38

0.40

-0.02

+3.90

-3.81

สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

+0.045

จากตาราง พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านโอกาสมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอุปสรรค (0.045)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษามากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรม
ลูกค้า (0.20) รองลงมา คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย (0.006) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด
คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (0.11) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (-0.04) และด้านเทคโนโลยี (-0.02)
ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 ได้ ร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
 วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
 พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขัน
ในทุกระดับ
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทา
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ยนรู้ ต ามศาสตร์ พ ระราชา ให้ ผู้ เ รี ย นน้ อ มนาหลั กปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 ค่านิยม (Values)
คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษา
 เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ
3. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทา
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ผู้ เ รี ย นได้รั บ การเรี ย นรู้ ตามศาสตร์ พระราชา สามารถน้ อมนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
7. ผู้ เรี ย นมีคุณธรรม จริ ย ธรรม มี คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามหลั กสู ต ร และค่ านิยมหลั ก
ของคนไทย 12 ประการ
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8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการ “ศาสตร์ พ ระราชา” มาใช้ ใ นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ความสามั ค คี
สมานฉั น ท์ สั น ติ วิ ธี ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย1 ภาษา
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5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
หน้า 42

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา
4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้ อ ยละ 100 ของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ร้ อ ยละ 100 ของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณสอดคล้ อ ง
แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการศึกษา
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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