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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)  โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม /หน่วย  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ทบทวน 
SWOT  ก าหนดทิศทางการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาตลอด 
ระยะเวลา 2 ปี 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 หวังว่าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับทบวน พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดตลอดจนผู้ เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีนาคม 2564   
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                               ส่วนที่ 1 
                                       บทน ำ 
 

 
  

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  2542  ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2542  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546  ก าหนดให้การบริหาร  และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน  และให้มี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2550  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2550  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา  และก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551 เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2551 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดังนี้ 
    (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

    (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง 
ก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

     (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

   1. ข้อมูลทั่วไป 
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    (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

      (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

     (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.2 ที่ตั้งส ำนักงำน 
     
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี  99 / 4   
ถนนปทุมธำนีเฉลิมพระเกียรติ  ต ำบลบำงปรอก  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี  
รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ : 02 593 4413  โทรสำร : 02 581 3313 แบ่งส่วนราชการภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  9  กลุ่ม  1  หน่วย ดังนี้ 

   (1) กลุ่มอ านวยการ 
   (2) กลุ่มนโยบาย และแผน 
   (3) กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย ์   

                  (4) กลุ่มบริหารงานบุคคล   
       (5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   (6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

     (7) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (8) กลุ่มกฎหมายและคดี 
   (9) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      (10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1   เป็นหน่วยงาน 
ที่บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่  4  อ าเภอ  ในจังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย   
อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  และอ าเภอสามโคก   
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         1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การส่ือสาร 

 

สถานศึกษา จ านวน  102  แห่ง 

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1  
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        2.1 จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดแยกตำมอ ำเภอ    

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
1 เมืองปทุมธานี 25 24.50 
2 คลองหลวง 33 32.36 
3 ลาดหลุมแก้ว 22 21.57 
4 สามโคก 22 21.57 

รวม 102 100 

 จากตาราง 2.1  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                 
มีเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 4 อ าเภอ เรียงล าดับตามจ านวนโรงเรียนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนใน
อ าเภอคลองหลวง ร้อยละ 32.36 โรงเรียนในอ าเภอเมืองปทุมธานี ร้อยละ 24.50 โรงเรียนในอ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว ร้อยละ 21.57 และโรงเรียนในอ าเภอสามโคก ร้อยละ 21.57 รวมจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด 102 โรงเรียน 

            2.2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2563 

  

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 ขนาดเล็ก ไม่เกิน  120 28 27.45 
2 ขนาดกลาง 121 - 600 52 50.98 
3 ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 20 19.61 
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501  คนข้ึนไป 2 1.96 

รวม 102 100 

      จากตาราง 2.2  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละ
ของจ านวนโรงเรียนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50.98 โรงเรียน
ขนาดเล็ก ร้อยละ 27.45 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 19.61 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 
1.96  

    2. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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   2.3 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 นักเรียนตั้งแต่     1 – 120 คน 28 27.45 
2 นักเรียนตั้งแต่  121 – 200 คน 19 18.63 
3 นักเรียนตั้งแต่  201 – 300 คน 13 12.74 
4 นักเรียนตั้งแต่  301 – 499 คน 14 13.73 
5 นักเรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 26 25.49 
6 นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 2 1.96 

รวม 102 100 

 จากตาราง 2.3  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน 
ร้อยละ 27.45 โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน ร้อยละ 25.49 โรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 121 – 200 คน ร้อยละ 18.63 โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 300 – 499 คน  
ร้อยละ 13.73 โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 201 – 300 คน ร้อยละ 12.74 และโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน ร้อยละ 1.96 

   2.4 ระดับกำรศึกษำของโรงเรียนที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

ที ่ ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 
จ ำนวน
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

1 อนุบาล – ประถมศึกษา 74 72.55 
2 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 26 25.49 
3 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.98 
4 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.98 

รวม 102 100 

          จากตาราง 2.4  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละ
ของจ านวนนักเรียน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนที่เปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – 
ประถมศึกษา ร้อยละ 72.55 โรงเรียนที่เปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
25.49 โรงเรียนที่เปิดท าการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 0.98 โรงเรียนที่เปิด
ท าการสอน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 0.98  
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   2.5 จ ำนวนนักเรียน และห้องเรียนจ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ  

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

คิดป็น 
ร้อยละ 

1 เมืองปทุมธานี 12,532 33.13 446 29.36 
2 คลองหลวง 16,763 44.31 608 40.03 
3 ลาดหลุมแก้ว 4,936 13.05 233 15.34 
4 สามโคก 3,596 9.51 232 15.27 

รวม 37,827 100 1,519 100 

    จากตาราง 2.5  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
มีร้อยละของจ านวนห้องเรียน และนักเรียน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนในพ้ืนที่
อ าเภอคลองหลวง มีจ านวนนักเรียน ร้อยละ 44.31 จ านวนห้องเรียน ร้อยละ 40.03 โรงเรียนในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองปทุมธานี มีจ านวนนักเรียน ร้อยละ 33.13 จ านวนห้องเรียน ร้อยละ 29.36 โรงเรียนใน
พ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว มีจ านวนนักเรียน ร้อยละ 13.05 จ านวนห้องเรียน ร้อยละ 15.34 โรงเรียน
ในพ้ืนที่อ าเภอสามโคก มีจ านวนนักเรียน ร้อยละ 9.51 จ านวนห้องเรียน ร้อยละ 15.27 

  2.6 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้น และเพศ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชำย หญิง 

อนุบำล 1 314 303 617 1.63 
อนุบำล 1 1,603 1,546 3,149 8.32 
อนุบำล 2 1,755 1,641 3,396 8.97 

รวม 3,672 3,490 7,162 18.92 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 2,194 2,060 4,254 11.24 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 2,414 2,299 4,713 12.46 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 2,343 2,201 4,544 12.01 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 2,309 2,205 4,334 11.45 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 2,326 2,185 4,511 11.96 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 2,364 2,140 4,504 11.91 

รวม 13,950 12,910 26,860 71.03 
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 ตำรำง 2.6 (ต่อ) 

     ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 784 537 1,321 3.49 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 710 530 1,240 3.27 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 620 532 1,152 3.05 

รวม 2,114 1,599 3,713 9.81 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 30 14 44 0.12 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 17 11 28 0.07 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 15 5 20 0.05 

รวม 62 30 92 0.24 

รวมทั้งสิ้น 19,798 18,029 37,827 100 
 

 จากตาราง 2.6  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละ
ของจ านวนนักเรียน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 
71.03 นักเรียนระดับอนุบาล ร้อยละ 18.92 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.81 และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ร้อยละ 0.24  

      2.7  จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563)   

                   2.7.1 แสดงร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประเภท จ ำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1.54 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 4.61 

ศึกษานิเทศก์   10 15.39 

บุคลากรทางการศึกษา 33 50.77 

ลูกจ้างประจ า 4 6.15 

พนักงานราชการ 2 3.08 

ลูกจ้างชั่วคราว 12 18.46 

รวม 65 100 
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 จากตาราง 2.7.1  พบว่า บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 มีร้อยละของจ านวนบุคลากร เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ 50.77 ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 18.46 ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 15.39 ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 
6.15 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 4.61 พนักงานราชการ ร้อยละ 3.08 และ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1.54 

                    2.7.2 แสดงร้อยละของจ ำนวนครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 
  

สถำนศึกษำ 

ประเภท จ ำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  83 3.99 

รองผู้บริหารสถานศึกษา 44 2.11 

ครูผู้สอน 1,681 80.62 

ลูกจ้างประจ า 20 0.96 

พนักงานราชการ 20 0.96 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 23 1.10 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 19 0.91 

ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 8 0.38 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 97 4.66 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 43 2.06 

นักการภารโรง 47 2.25 

รวม 2,085 100 

 
 จากตาราง 2.7.2  พบว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ครูผู้สอน ร้อยละ 80.62 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร้อยละ 4.66 และผู้บริหารสถานศึกษา  
ร้อยละ 3.99 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1    
| 11  

 
 

            
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 3.1  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปี
การศึกษา 2562 ปรากฏผลตามข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 3.1.1  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

      ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 49.07 47.95 47.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 34.42 30.86 30.96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 32.90 31.60 29.78 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 35.55 34.30 33.25 

รวมเฉลี่ย 37.99 36.18 35.25 
 

 จากตารางที่ 3.1.1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
ตำรำงท่ี 3.1.2  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  

    ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.14 55.91 49.12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 28.59 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 21.27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 28.32 

รวมเฉลี่ย 36.30 36.30 32.00 
         

      3. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
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 จากตารางที่ 3.1.2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตำรำงที่ 3.1.3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  และ 2562 
 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภำษำไทย 55.90 49.07 -6.83 54.61 47.95 -6.66 53.89 47.00 -6.89 

ภำษำอังกฤษ 39.24 34.42 -4.82 35.47 30.86 -4.61 35.49 30.96 -4.53 

คณิตศำสตร ์ 37.50 32.90 -4.6 35.65 31.60 -4.05 34.34 29.78 -4.56 

วิทยำศำสตร์ 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.30 -4.53 37.35 33.25 -4.1 

คะแนนเฉลี่ย
รวม 

43.14 37.99 -5.15 41.14 36.18 -4.96 40.27 35.25 -5.02 

 จากตารางที่ 3.1.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561  และ 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงจากปีการศึกษา 2561 
ตำรำงท่ี 3.1.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 54.42 55.14 +0.72 55.04 55.91 +0.87 48.58 49.12 +0.54 

ภาษาอังกฤษ 29.45 33.25 +3.8 29.10 32.98 +3.88 26.46 28.59 +2.13 

คณิตศาสตร์ 30.04 26.73 -3.31 30.25 26.98 -3.27 24.80 21.27 -3.53 

วิทยาศาสตร์ 36.10 30.07 -6.03 36.43 30.22 -6.21 33.12 28.32 -4.8 

คะแนนเฉลี่ยรวม 37.50 36.30 -1.2 37.71 36.30 -1.41 33.24 32.00 -1.24 
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 จากตารางที่ 3.1.4   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 
2561 
  3.2 ผลกำรกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
ตำรำงท่ี 3.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา 2561   
 

ด้ำน ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 

ด้ำนภำษำ 44.21 51.61 -7.4 
ด้ำนคิดค ำนวณ 40.96 42.61 -1.65 
ด้ำนเหตุผล - 46.65 - 

เฉลี่ยรวม 42.58 46.95 - 4.37 
 
      จากตารางที่ 3.2.1  ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา  ด้านคิดค านวณ และด้าน
เหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนน
เฉลี่ยรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2562 ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2561  
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ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที ่ 1   กำรบริหำรจดักำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ   
  ตัวบ่งชี้ที ่1  การบริหารจัดการที่ดี 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย        3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารและการจดัการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

4 ดีมาก 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา    3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา    

5 ดีเยี่ยม 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา    

3 ดี 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา    

1  ปรับปรุง 

   ตวับ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning 
Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนาองค์การ  โดยใช้
กระบวนการวจิัย   

2 พอใช้ 

   ตวับ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น    

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที ่1 3 ดี 
มำตรฐำนที ่2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 6  พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและ
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ    

3 ดี 

   ตัวบง่ชี้ที่ 2   การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบาย ปญัหาและความตอ้งการ    

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที ่3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 3   การพฒันาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นมืออาชพีสอดคล้องกบัปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา    

3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที ่4    การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ    4 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที ่5    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 4  ดีมาก 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 4 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
   ตวับ่งชี้ที ่1 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความส าเร็จ และเป็นแบบอยา่งได้  3 ดี 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับ
คุณภำพ 

   ตวับ่งชี้ที ่2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

               2.1 ระดับปฐมวยั 5 ดีเยี่ยม 
               2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดีมาก 
   ตวับ่งชี้ที ่3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที ่2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 

1 ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาที ่4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  

               4.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 

               4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 5 ดีเยี่ยม 

               4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 5 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที ่4 ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที ่4  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
               4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

5 ดีเยี่ยม 

               4.2 เด็กด้อยโอกาส 3 ดี 

               4.3 เด็กที่มีความสามารถพเิศษ 5 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที ่5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลกูจ้างในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

   ตวับ่งชี้ที ่6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 4 ดีมำก 
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก  

 
  สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ดังนี้  มาตรฐานที่  1   การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพภาพรวม ระดับ ดีมาก  และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ ดีมาก  สรุปภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก  
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ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1  

(ผลการด าเนินงานตามระดับคณุภาพ)  

นโยบำย / ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับ

คุณภำพ 
นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 4.00 ดีมำก 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มคีุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มคีุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3  ดี 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรูเ้รื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  2.88 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที ่13  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาก 

4 ดีมาก 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 ดี 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.3  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  ตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง  มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได้  

1 ปรับปรุง 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
          ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 ปรับปรุง 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.3  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจติใจ 

4 ดีมาก 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1  ระดับปฐมวัย (ส าหรบั สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
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นโยบำย / ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย 
ระดับ

คุณภำพ 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ดี 
นโยบำยที่ 4  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ 
กำรลดควำมเหลี่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.60 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.1  ระดับช้ันประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 23  สถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

  

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 4 ดีมาก 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจดักิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลติ และบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสรมิ
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.50 ดีมำก 
ตัวช้ีวัดที่ 41  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอรม์
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจดัการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย 3.67 ดีมำก 
(ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

 

นโยบำย/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรได ้ กำรแปรผล 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนษุย์และ
ของชำติ  

   

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความพรอ้ม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย ์   
ตัวช้ีวัดที่ 17 ครู มีการเปลีย่นบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรยีนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

50 89.69 บรรล ุ

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรล ุ
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  สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้
ดังนี้  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  ระดับ  ดีมาก  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระดับ ดี  นโยบายที่ 4  การ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลี่อมล้ าทางการ
ศึกษา  ระดับ ดีเยี่ยม  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ระดับ  ดีเยี่ยม  และนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา  ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ระดับดีมาก 
 

ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 

  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าคะแนน 
3.9770 คิดเป็นร้อยละ 79.55  อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้   
 
 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน 
ITA 

ระดับ 
ผลกำร
ประเมิน 

พัฒนำกำร 
ผลต่ำงของ
คะแนน ITA 

ล ำดับ
ที ่

2561 88.66 - - - - 47 
2562 83.36 B ไม่ผ่าน ลดลง -5.3 158 
2563 84.25 B ไม่ผ่าน เพ่ิมข้ึน +0.89 122 

 



 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้น ากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
                 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
                 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
                 5. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
                 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564 
                 7. นโยบาย และจุดน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                 8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                 9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 
  
 
 
 
 
          การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
               1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                  1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
                  2) ยึดมั่นในศาสนา 
                  3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                  4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
               2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
                  1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
                  2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
                  3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
                  4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
                   3. มีงานท า – มีอาชีพ 
 

          1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
             ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
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                1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
                  2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน
เป็น และมีงานท าในที่สุด 
                  3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง และ
ครอบครัว 
               4. เป็นพลเมืองด ี
                  1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทกุคน 
                    2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
                  3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสา 
สมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

 
 

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับที่ 20 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2560  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  134  ตอนที่  40  ก  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา 
ภาคบังคับในมาตรา 54 ว่า 
               มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ 
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
               รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
               รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทัง้
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
               การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ 
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
               ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน 
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาตามความถนัดของตน 

   2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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              ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการ 
ศึกษา และเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน  หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ งการให้ผู้ บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน 
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 
 
 
               คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ  
ในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                   

   วิสัยทัศน์  

        “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

   เป้าหมาย 

    1. ความม่ันคง 
   1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมือง 
มีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
   1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
   1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
   1.5 ฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
   2. ความม่ังคั่ง  
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และ 
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างมีพลัง   
                 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
             3. ความย่ังยืน 
          3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ  และเยียวยาของระบบนิเวศน์  
                 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม   
                   3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์  

            1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
            2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 
            4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
            5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
           1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
                 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
                1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง 
ของชาติ 
                1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
                1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
                2.2 อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต  
                2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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                2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
               2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน  
                3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
                3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
                3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
                3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
               3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
                4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
                4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
                4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และ 
การจัดการตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
                5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                5.4 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                5.5 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
                5.6 พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               5.7 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
                6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
                6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
                6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
                6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความ 
สามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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   6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
   6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 
         
               แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง 
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
ดังนี้   
 

วิสัยทัศน์  
               “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21”  
  

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
     4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

เป้าหมายด้านผู้เรียน              
               เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
               1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
               2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น                     
   3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
               4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
               5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต  และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์  

             ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
             ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
             ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
             ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
                ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
                      1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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   1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต และพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต 
ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมายดังนี้ 
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที ่
   3.5 ระบบ และกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 
   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 
   4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคล และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
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   5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 
   5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
   6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ
คล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ 
   6.4 กฎหมาย และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 
                   

   ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง 
ต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
            ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์  และการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ของผู้น าประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีนโยบายที่เก่ียวกับด้านการศึกษา ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 
       1. การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
       2. การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
       3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
      5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
      6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

         5. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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      7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
      8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
      9. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม  
      10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  
      11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
      12. การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ 
ยุติธรรม 
   โดยนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดไว้ใน นโยบายที่ 8 ดังนี้ 
   ด้านที่  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย 
    8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน
ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัว  
ที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไป
บนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึกถึงศักยภาพของครอบครัว และพ้ืนที่เตรียมความพร้อมการเป็น
พ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการ
ให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ  
ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
     8.1.2 ส่ ง เสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยค านึ งถึ งพหุปัญญา 
ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบ และมีทิศทางท่ีชัดเจน 
    8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
     8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้  และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และ
อาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยมีการน า
เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และ 
ปรับระบบ ดึงดูด การคัดเลือก การผลิต และพัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ 
ที่สามารถออกแบบ และจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ  
เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก และรูด้้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการ
ทางวิชาการ 
    8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ เรียน ทั้ งในส่วนฐานความรู้  และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ 
ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถก ากับ 
การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และ
แสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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   8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 
ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้  และทักษะมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหารวมถึงการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมแล้วก าลังคนที่ก าลังจะเช้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น 
    8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง  
จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ  โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ 
จากต่างประเทศมาร่วมวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้ง
มีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
    8.5 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     8.5.1 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า
และความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  
และนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัล และ
อุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญ  
กับการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน 
เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     8.5.2 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 
และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วน
ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิต  และบริการ  
สร้างสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบของระบบวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
บูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
     8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป  และ
บูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัย  และพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้า
โลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย  และพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
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เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
และนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ 
   8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
     8.6.1 มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น ค ว บ คู่ กั บ ก า ร พั ฒ น า ค รู 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง  
ความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ า  
ของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ และเหมาะสมกับช่วงวัย 
ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต 
และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
     8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส
และกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็น  
ของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริม 
ให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็ก 
ที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา  
โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
     8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะ และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด และประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่
นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
     8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และ
อุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ  
การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชา และในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ 
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การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้ เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม  
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
    8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชน  และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้ น  
เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา 
เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิตซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียน  
ข้ามสาขาวิชา และข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร 
ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษา
และการด ารงชีวิต 
   ด้านที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
    เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ 
กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุง 
ให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย  
การด าเนินการ ดังนี้ 
   11.1 พัฒนาโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หน่วยงาน และภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การน าไปปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผลการปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจ และด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที และทุกเวลา 
   11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีระบบ 
การวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
   11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ 
ต้องเปิดเผย และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  และแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการ
คาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้
สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง 
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ  และเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ 
ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้าง
ขวัญก าลังใจ และความผูกพันในการท างาน 
   11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
และการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค และลดข้อจ ากัดของกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 
   11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจ  และการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน 
    11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการอ านวย 
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและ 
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบท 
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งก ากับ และส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม 
ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด 
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุ ง
กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 
    11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็นธรรม โดยก ากับ
ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า และติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะ
ก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง  และ 
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และเสมอภาคของประชาชน 
   11.8 กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชน และชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
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โดยเร่งพัฒนาองค์กร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาท
ของเอกชน และชุมชนท้องถิ่น และภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงการจัดให้มี
บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่อีกทั้ง
รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหา และลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

   นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
   เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
ด้านวิศวกรรมคณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่
สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่  และนวัตกร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกัน และลดผลกระทบในเชิงสังคม 
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
 
                    
         หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา”   

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  | 35  
 

   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
    4. เพ่ือรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาค และเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิต และบริการเดิม และขยายฐานการผลิต และบริการใหม ่
   7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย 
มีบทบาทน า และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ   
ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม 
                เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ
ฐานบริการ และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่าสินค้า และบริการมีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และ 
มีการลงทุนในการผลิต และบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน 
รวมทั้งกระจายฐานการผลิต และการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ 
   4. ทุนทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
   5. มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคม
ลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่งสินค้า และ
ค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ประเทศมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศเกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง  โลจิสติกส์ 
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต 
ของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของไทยใน  อนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
   6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย
อ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า 
ลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ และระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจรติดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
   1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
     
 
 

   
   เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  แล ะก า ร บริ ห า ร จั ด ก า รก า ร ศึ ก ษ า 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21  

7. นโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8  และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

   หลักการ  

   1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
   2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ 
ของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ ให้มี คว ามคล่องตั ว  รวมทั้ งหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษา
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
   ระดับก่อนอนุบาล 
   เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนใน 
ด้านสุขภาพ และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
   ระดับอนุบาล 
   เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จัก และประเมินตนเอง 
   ระดับประถมศึกษา 
   มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
               1. ปลูกฝั งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
   3. เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
   4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้  
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกัน ของผู้เรียน และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดให้มากข้ึน 
   5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน (Coding) 
   7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
   8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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   ระดับมัธยมศึกษา 
   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
   2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ
การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
   ระดับอาชีวศึกษา 
   มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาคการศึกษา 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
   2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 
   การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  

   1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
   2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
   3. ใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการ 
   4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัวหากติดขัดในเรื่อง 
ข้อกฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
   5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง 
ตามความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
               6. ใช้กลไกลกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
               7. เร่งทบทวน(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
               8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงานต้องศึกษาตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง จ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสาร อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
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               9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครูโดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู 
ให้มีองค์ความรู้ และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
              10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
              11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาคมีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นอย่างยิ่ ง  เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ ยั่ งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และ
ยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อม 
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  และอ่ืน ๆ โดยมี 
สัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง” 
   ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่ เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการ และแนวทาง
ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
   วิสัยทัศน์ 
      

  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

 8. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 
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   พันธกิจ 

     1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที ่21  
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 

  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

  เป้าหมาย 

  1.  ผู้ เ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  
มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development  Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561– 
2580 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ  (พ .ศ .  2561  – 2580  )  แผนปฏิ รู ปประ เทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0  ดังนี้ 
      นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ และของชาติ 
      นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

  นโยบายที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

                  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์  และของชาติ  เป็นการ 
จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ 

และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ  เช่น  การจัดการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
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   เป้าประสงค์ 

    1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ 
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้นได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

   ตัวช้ีวัด 

   1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด  
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
            4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
            5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง  ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
           6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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           7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ          
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 มาตรการ และแนวทางการด าเนินการ 

      1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี 
       เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 

และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
      1.2  สถานศึกษา  

  1.2.1 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
                  1.2.2 จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
      2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
       เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
       2.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
       2.2  สถานศึกษา 
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                   2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
    2.2.2 มีมาตรการ และแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน 
     2.2.3 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

   2.2.4 มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
     3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
ก า ร ศึ ก ษ า เ ข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ เ ฉ พ าะกิ จ จั ง ห วั ด ช า ย แ ด นภ า ค ใ ต้  ( พ . ศ .  2560 - 2579) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
       1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
       2. การผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
       3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
       5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
                โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

      3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน 

      3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม และสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

      3.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
    3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
      4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
       เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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                  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
              4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

           4.1.1 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

           4.1.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ 
เกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

           4.1.3 สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการ 
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ 
เกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา  การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์  

    4.2  สถานศึกษา 
                     4.2.1 พัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ 

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
     4.2.2 พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

   4.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนา
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่  ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
   
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                    
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ  และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นเลิศ
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3  มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้  และ 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด  
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เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและ  มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
 

   เป้าประสงค์ 

   1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
   3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

   ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

   พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน เต็มตามศักยภาพ  น า ไปสู่ ความเป็น เลิ ศด้ านวิชาการ 
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

         โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
         1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

                1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวม
เครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน  
                1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ 
วัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

                1.3 ศึกษา วิ เคราะห์ความเหมาะสมของวิธี  และกระบวนการ
งบประมาณตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษา และผู้เรียนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น 
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เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
                1.4 ส่ ง เสริมสนับสนุนให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          2. สถานศึกษา 
               2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
ตามศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) เช่น  
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)   
การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
               2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และ  
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 
               2.3  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ  
               2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
               2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
              2.6 ปร ับ เปลี ่ยนว ิธ ีการว ัด  ประเม ินผลการ เร ียนของผู ้เ ร ียน  
โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลาง 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 
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                พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ 
สังคม สติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถ 
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีการออกแบบระบบการ
เรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  

เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
                 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้องตระหนักถึงความ ส าคัญในอาชีพ และหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู 
ยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้  และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   เป้าประสงค์ 

      1. หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
     2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
   3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
   7. ครู  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม   
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   ตัวช้ีวัด 

   1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  
   2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O - NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า ตามความถนัด และ
ความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 
   5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม 
   6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

     7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้ หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

      1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคล้อง  กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
        1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     1.1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง  
4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    1.1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน”  
เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
               1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
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   2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
           2.1  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

                เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  

     โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
                               2.1.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1.1.1 จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
    2.1.1.2 ส่ ง เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านั กงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                               2.1.1.3 สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                               2.1.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 

      2.1.1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    2.1.2 สถานศึกษา 
 2.1.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.1.2.2 จัดการเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน  

เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
  2.1.2.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนาม

เด ็ก เล ่น ให ้ได ้มาตรฐาน ม ีความปลอดภ ัย  สามารถจัดก ิจกรรมพัฒนาผู ้เ ร ียนได ้อย ่า งมี
ประสิทธิภาพ 
   2.1.2.4 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย  

   2.1.2.5 อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
   2.1.2.6 ส ร้ า งคว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จแก่ ผู้ ป กครอง ในการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  | 51  
 

                              2.1.2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา       

      ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
                                 2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
                                       2.2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการ ศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 

                1) เป็นไปตามหลักสูตร   
   2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
            3) มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
           4) มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม 
                        5) มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และ 
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
                        6) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

      2.2.1.2 จ ัดท า เครื ่องม ือประเม ินความสามารถพื ้นฐาน
ระด ับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสาน 
การด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
     2.2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 
      2.2.1.4 ส ร้ า งกล ไกของระบบแนะแนวทางการศึ กษา 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ 
สัมมาอาชีพ 
      2.2.1.5 ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้ เรียนได้รับ
ประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     2.2.1.6 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                   
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    2.2.2 สถานศึกษา 
     2.2.2.1 จัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ผ่ านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      2.2.2.2 จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
            1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 

            2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
            4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
           5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และ
การหาความสัมพันธ์ 
      2.2.2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถความถนัด และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้าน
อาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไป
ปฏิบัติได ้
      2.2.2.4 จ ัดกิจกรรมการ เ รียนรู ้ เ พื ่อส่ง เสริมสนับสนุน  
ให้ผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
      2.2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์
และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
     2.2.2.6 จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบ
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
      2.2.2.7 ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ  และวินัย 
การคลัง 
     2.2.2.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
         2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
           ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ  และการมีงานท า น าไปสู่ 
การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
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      โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
                   2.3.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  
       2.3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
           1) เป็นไปตามหลักสูตร  
           2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
           3)  มี ทั กษะทางด้ า นภาษา ไทย  มี ทั กษะสื่ อส า ร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
           4) มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม 
          5) มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          6) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
        2.3.1.2 ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
        2.3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  และ
ความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได ้
                                  2.3.1.4 สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
                                  2.3.1.5 จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ 
        2.3.1.6 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
               2.3.2  สถานศึกษา 
                 2.3.2.1 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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       2.3.2.2 ส ่ง เสริมคร ูให ้จ ัดการเร ียนรู ้ตามกระบวนการ  5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
        2.3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
       1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการตั้งค าถาม 
       2) ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
       4) ความรู้ และทักษะในด้านศิลปะ 
       5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และ
การหาความสัมพันธ์ 
      2.3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนที่มีความรู้  และทักษะ 
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเมื่อถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความ
ต้องการ และความสนใจของตนเอง 
        2.3.2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 
        2.3.2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
        เป็นการจัดการศึกษา  และพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและ 
เด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล โดยมีแนวทาง การด าเนินการ 
      2.4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
                 2.4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล 
       4.2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
การให้บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
      4.2.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร
และจัดสรรงบประมาณ ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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      2.4.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการการให้ 
บริการ และการเรียนรู้ 
       2.4.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์
อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อย
โอกาส 
       2.4.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส่ ง เสริม 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
                   2.4.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานพัฒนาระบบ 
การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
       2.4.9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนั บสนุน 
การพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
            3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)  มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
              เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
           โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
               3.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

             3.1.1 จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้
ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่ก าหนด 
                     3.1.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

  3.1.4 ส่ งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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                3.2  สถานศึกษา 
                              3.2.1 ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภท
ต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด 
                              3.2.2 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

           3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
               4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ 
มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครู
จากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

           4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
            การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน 
การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และ 
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

          4.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

          4.1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

          4.1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุน 
การศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน 
การผลิตครู 
                             4.1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และ
ประเมินผลการผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

               4.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก  
ถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน า  
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วิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

                      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                    4.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
(Need  Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

          4.2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path) 
                             4.2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน 

          4.2.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน และเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)                       

          4.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

          4.2.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจ และหน้าที่ของตน 

          4.2.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

          4.2.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
             4.2.9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

        4.2.10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้  และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด  
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  | 58  
 

        4.2.11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           4.2.12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ และประเภทของความพิการ 
                           4.2.13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Training 

        4.2.14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ  และประเมิน
ประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

        4.2.15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

        โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
       4.2.15.1 พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้

ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
                           4.2.15.2 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)  
ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น            

      4.2.15.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
                         4.2.15.4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
         4.2.15.5 พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 

 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                  มีมาตรฐาน  และลด ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน และ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  | 59  
 

ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแล  
เป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจน 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุน และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

   เป้าประสงค์ 

      1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
     2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
    3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ 
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง 
ของสถานศึกษา 

 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ 
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
 

   ตัวช้ีวัด 

    1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
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    2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที ่ภ ูม ิศาสตร ์ สภาพ  
ทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 8.  สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  และสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

 1.  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
               โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                   1.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
                1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

          1.1.2 จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
                   1.2  สถานศึกษา 

  1.2.1 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน วางแผน การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ    

             1.2.2 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
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                     1.2.3 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากร 
วัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
                     1.2 .4 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับ พ้ืนที่  ติดตาม ตรวจสอบ  
เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

 1.2.5 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และ
ทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2.6 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม 
(นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
      1.2.7 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไป และกลับ 
      2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) มาตรฐาน
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

                2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษา
ระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

      2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 
 

 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
       เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  อย่างเพียงพอ และเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และ  
งบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
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       โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพ และพ้ืนที่ 

      3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

      3.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

      3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้ จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

               โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
        4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยสูง 
               4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

       4.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

       4.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยม ศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                 4.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1  | 63  
 

                 4.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  

 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
ได้น้อมน า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์
เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายใน 
ปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น  นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว   จึงได้
น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 

เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  

เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต

และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุง และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน 

 6. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 225 เขต 
มีนโยบายส่งเสริมความรู้  และสร้างจิตส านึก และจัดการเรียนรู้การผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 
โรงเรียน 
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 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
    9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

   ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก 
ด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

 5.  น ัก เ ร ีย น  ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีก า ร เ ก ็บ ข ้อ ม ูล เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ ก า ร ล ด ป ร ิม า ณ  
คาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษา และที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paperless  

 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน 
 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์
ความรู้ และสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืน ๆ 

 3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ า และชุมชนคาร์บอนต่ า และพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 

 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
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ระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์
ภาวะเรือนกระจก  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบ  และการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission / Carbon Footprint  
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

 5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

 6. พัฒนาต่อยอด และขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

 7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่อง การผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

 8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพ่ือ
ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้ และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการส านักงานสีเขียว และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา  
ด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ 
ขยะในส านักงาน และสถานศึกษา 

 11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผน 
การจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากที่แสดง
สัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL / PLC และ Decision – Making การน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และพลังงาน และลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้
เผา และลดใช้สารเคมีสู่โรงเรียนปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และ
สิ่งแวดล้อมดี Green city  ด้านพลังงาน การจัดการขยะ และน้ าเสีย ชุมชนผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 15.  ส ่ง เ ส ร ิม  สน ับสน ุนและพ ัฒนา ให ้น ัก เ ร ียน  โ ร ง เ ร ียน ได ้ศ ึกษา  เ ร ียนรู้  
จากแหล่งเรียนรู ้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และ 
หน่วยานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ และจัดท าโครงงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์ และ
นิเทศเชิงคุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบ
รางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์ และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่ และเป็นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน 
 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                  นโยบายด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้น 
ที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
มีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital  Technology  เช่น  Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

  เป้าประสงค์ 

 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา   มีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
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 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

   ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานที่ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ ทั้งระบบ  

 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับผ่านการประเมินคุณธรรม  และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 1.  ให้สถานศึกษา หรือ กลุ ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษาเป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระใน
การบริหาร และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ  
กลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  

     โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
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     1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือ 
ของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล และความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือ 
กลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ  และ
ข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
     1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
     1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา 
     1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
     1.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  เช่น   
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียนการสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
     1.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
     1.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
     1.9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหาร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
     1.10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
      1.11 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือ  
กลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
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     1.12 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการ  และการประกันคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

 2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
       เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน  ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรม  และความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  
& Transparency Assessment : ITA) 

    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

    2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

    2.5 ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    2.6 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

    2.7 ส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ 

    2.8 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

    2.9 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

 3.  ปฏ ิร ูป ก า รค ล ัง ด ้า น กา รศ ึกษา  เพื ่อ เ พิ ่ม ค ุณภาพแ ละประส ิท ธ ิภ า พ  
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
      เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการ
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จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
    3.2  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
    3.3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์

ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย 

   3.4 พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา 
โดยผ่านระบบธนาคาร 

 4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
               เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์  
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology  
มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับ  IaaS PaaS  และ  SaaS  และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงาน และงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณเป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันทั้งองค์กร   

    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1 ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงาน 

ในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ 
IaaS Paas และ SaaS 

    4.2 ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

    4.3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษา ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และ
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 9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน) 

บูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนเดียว และรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

    4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา 
การพัฒนาตนเองสุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีว ิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 

    4.5 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
 
 
 

            (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี) 
 
 

   วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
เป็นก าลังคนที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ 
อยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข” 
 

   พันธกิจ 

 1. ยกระดับผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2.  เสริ มสร้ างผู้ เ รี ยนให้มีคุณธรรม  และด ารงชีวิ ตบน พ้ืนฐานความเป็น ไทย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 
 3. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง  และ 

เสมอภาค  
 4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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   เป้าประสงค์ 

 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล และมีทักษะการด ารงชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21  

 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาทักษะชีวิต 
 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
 5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 6. พัฒนาและผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือการแข่งขัน 
 7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง 

และผลผลิตก าลังคน 
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  
 9. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 10. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการศึกษา 
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10. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้การด า เนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท า
แผนและงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ใน
ฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่3 
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุน การ
ขับเคลื่อนแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561  – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562  
–  2565)  รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากยิ่งขึ้น  
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3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรู ปองค์การ รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะ และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่  สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

4.1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ  (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ 
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพ และการมีงานท าในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน  
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-  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ ( Hands – 
on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
น าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

4.2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน า

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย

จากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนใน

พ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

4.3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความ

เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

-  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียน มี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4.4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

4.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้

สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
4.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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11. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพ 
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน ( Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

 
 

 
 
                      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็น“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 ดังนี้ 
                   1. ด้านความปลอดภัย 
                        พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
                    2. ด้านโอกาส 
                         2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
                         2.2 ด าเนินการให้เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษา และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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                         2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
                        2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                   3. ด้านคุณภาพ 
                        3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
                        3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้น
สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
                        3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 
                       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
                 4. ด้านประสิทธิภาพ 
                      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนของทุกภาคส่วน 
                      4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
                     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                       4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
                       4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

     ส่วนที่  3 
    การวิเคราะห ์

    สภาพแวดล้อมองค์กร 
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ส่วนที่  3  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ศึกษาสถานภาพ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  ในการบริหาร 
จัดการศึกษารวมถึงการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายการจัดการศึกษา 
เทคโนโลยีใหม่ๆ  โครงสร้างประชากรที่ เปลี่ยนไป  ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา  
ของประชากรวัยเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ดังนี้ 
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 

(จุดแข็ง - Strength) (จุดอ่อน - Weakness) 
S1  - โครงสรา้งการบรหิาร สายบงัคับบัญชา การก าหนด   
       บทบาทหน้าที่ และการแบ่งงานท่ีชัดเจนถูกต้องตาม 
       ระเบียบ 
S2  - มีการบริหารจดัการแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสนับสนุน  
       การด าเนินงานตามโครงสร้าง 
S3  - มีระบบช่องทางในการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์  
       สื่อสารภายในองค์กร และแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่าง 
       หลากหลาย 
S4  - มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาในสังกัด 
       หลากหลาย (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
       AMSS, line, WebSite, Facebook) 
S5  - มีการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ และ 
       ประสานงานได้ทันเวลา 
S6  - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ 
        ดีเยี่ยม (การอ่าน ระดับดี การคิดวิเคราะห์อยู่ใน 
       ระดับดีมาก)   
S7  - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
       ขององค์กร  
S8  - มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรยีนภาษาอังกฤษ  
       (O – NET)  สูงขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง 
S9  - ผลการประเมินคณุภาพ O - NET ปี 2561  
       ระดับช้ัน ป.6 ค่าความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี   
       2560  มีผลต่างเท่ากับ  +3.08 
S10 - ผลการประเมินคณุภาพ O – NET ปี 2561 ระดับช้ัน 
       ม.3 ค่าความการหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560   
       มีผลตา่งเท่ากับ +2.94 

W1  - ช่องทางการสื่อสารในองคก์รมีหลายช่องทาง  
        ท าให้บางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมลู 
        ที่ได้รับ 
W2  - นักเรียนมีผลการทดสอบ NT ช้ัน ป. 3 คะแนน 
        เฉลี่ยรวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน  
        (ภาษาค านวณเหตุผล) ยังต่ ากว่าระดับชาต ิ
W3  - นักเรียนมีผลการประเมิน O - NET ช้ัน ป. 6  
        ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        ยังต่ ากว่า ระดับประเทศ 
W4  - นักเรียนมีผลการประเมิน O - NET ช้ัน ม. 3  
         ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
         ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 
W5  - บุคลากรบางกลุ่ม/บางงานขาดการท างานแบบ 
         มีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม  
W6  - บุคลากรไม่ครบตามกรอบโครงสร้าง              
W7  - บุคลากรบางคนขาดความรูค้วามเข้าใจ 
         ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในงานวิชาการ   
W8  - บุคลากรสายการบริหารในส านักงานไมเ่พียงพอ 
         ต่อการปฏิบัติงาน 
W9  - บุคลากรที่ย้ายโอนมา/บรรจุใหม่ขาดทักษะ 
         พื้นฐานและประสบการณ์ในการท างาน 
W10 - งบประมาณในบางรายการไมเ่พียงพอ และได้รับ 
         การจัดสรรล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
W11 - กฎ ระเบียบ ด้านงบประมาณท าให้มีข้อจ ากัด 
         ในการท างาน 
W12 - วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ทันสมยั  

     1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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(จุดแข็ง - Strength) (จุดอ่อน - Weakness) 
S11 - ผลการทดสอบ NT ช้ัน ป. 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 
        ความสามารถท้ัง 3 ด้าน (ภาษา ค านวณ เหตผุล)  
        ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560  
S12  - อัตราการเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  100 % 
S13  - อัตราการเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   100 % 
S14  - นักเรียนท่ีจบการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
         มีอัตราการเรียนต่อสูง  
S15 -  บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
         ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี          
S16  - บุคลากรมีคา่นิยมในการท างานร่วมกัน 
S17  - มีการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
         เกิดประโยชน์สูงสุดในงบประมาณที่จ ากัด 
S18  - เบิกจ่ายงบประมาณทันก าหนดเวลา 
S19  - งบประมาณเพียงพอตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ          
S20  - มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน  
         เหมาะสม ปลอดภยั  
S21 - ใกล้แหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกในการติดต่องาน 
S22 - อาคารส านักงาน แยกออกมาเป็นอิสระ ท าให้เกิด 
        ความคล่องตัวในการฏิบตัิงาน 
S23  - มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่า  
S24  - มีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ ชัดเจน  
         โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
S25  - ทีมงานฝ่ายบริหารมีทักษะ และมีความรู้ความสามารถ           
S26  - ผลการประเมินการบริหารจัดการภาพรวมระดับ 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อยู่ในระดับดมีาก 
S27  - มีการบริหารจัดการเป็นระบบ เป็นขั้นตอน  
         ที่ชัดเจน และยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบท 
S28  - มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
S29  - มีการส่งเสริมบคุลากรในการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S30  - มีการบริหารจัดการด้านวชิาการเพื่อส่งเสริม 
         พัฒนาการ และด้านคณุธรรมจรยิธรรมอย่าง  
         เป็นรูปธรรม 
S31  - มีองค์กรภายนอกมาให้ความรู้กับบุคลากรครู  
         ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ Coding 
S32  - ผลการประเมินสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการอยู่ 
          ในระดับมาตรฐาน 
S33 - มีเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเขม้แข็งในการบริหาร 
         จัดการศึกษา   
 

W13  - สถานท่ีจอดรถไม่เพยีงพอ 
W14  - การบริหารบุคคลในด้านการวางแผน และ 
          พัฒนาครูยังขาดความต่อเนื่อง และชัดเจน 
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1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

(โอกาส - Opportunities) (อุปสรรค - Threat) 
O1  - มีความหลากหลายดา้นภาษาและวัฒนธรรม เกิด 
        ความรู้ข้ามวัฒนธรรม  cross culture 
O2  - อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และสถานท่ีราชการที่ส าคญั 
O3  - มีแหล่งเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็น 
        ช่องทางการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
O4  - มีภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด 
        การศึกษา / ด้านศิลปวัฒนธรรม  
O5  - มีนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับชาติ  
        มีนโยบายให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
O6  - มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีมหาวิทยาลยั      
        ของรัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีจ านวนมาก 
O7  - มีสถานประกอบ อุตสาหกรรม โรงงานในจังหวัด 
        เป็นจ านวนมาก 
O8  - ความก้าวหน้าของสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
        สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู ้
        ได้อย่างกว้างขวาง  
O9  - เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความเจรญิเตบิโต 
        ทางเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริม และสนับสนุน 
        การจัดการศึกษา และการมีงานท าได้เป็นอย่างดี  
O10  - มีการสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ทุกภาค 
         ส่วนมีส่วนร่วม 
O11  - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน  
         ทั้งทางด้านงบประมาณ และบุคลากร 
O12  - นโยบายการศึกษา 4.0 ส่งผลให้การจดัการศึกษา 
          มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษามากขึ้น  
O13 – นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
 
 

T1 - มีแหล่งยาเสพตดิ อาชญากรรมมาก 
T2  - ปัญหาครอบครัวส่งผลให้นักเรียนขาดการดูแล 
       เอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
T3  - การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถ่ิน แรงงาน 
       ต่างด้าว และประชากรแฝงก่อให้เกิดผลกระทบ  
       ต่อสังคม และคุณภาพการจดัการศึกษา 
T4 - ระบบคมนาคมและการจราจรติดขัดมากเนื่องจาก 
      เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีการเจริญเติบโต  
      ของเมือง และที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว 
T5 – การขยายตัวของชุมชน และอุตสาหกรรม 
      ที่ไร้ระเบียบก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม 
      ของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดมลภาวะ    
      ด้านสิ่งแวดล้อม 
T6 – เทคโนโลยีในด้านลบก่อให้เกิดพฤติกรรม 
       ที่ไม่พึงประสงค ์
T7 - ผู้ปกครองบางคนมีอาชีพไมม่ั่นคง ส่งผลต่อรายได ้
      ที่ไม่แน่นอน 
T8 – เศรษฐกิจในจังหวัดเจรญิเตบิโตส่งผลให ้
       ค่าครองชีพสูง  
T9 - นโยบายต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงบ่อย  
T10 - กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องบางประเด็นเป็นข้อจ ากัด 
        ในการพัฒนาการศึกษา   
T11 – เทคโนโลยีที่เป็นภยั  /  โทษต่อการด ารงชีวิต 
         มีมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ 
T12 - ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อ 
        การจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

      

 

  ส่วนที่ 4 
 

  ทิศทางการจัดการศึกษา 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 น้อมน าศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 

1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม และด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชา 

2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามศาสตร์พระราชา 
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

  “มุ่งผลสัมฤทธิ์  บริการดี  มีจิตสาธารณะ”    

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

ค่านิยมองค์กร (Share Values) 
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1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  

 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ           
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน อาชญากรรมไซเบอร์ อุทกภัย และโรคระบาด 

4. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 
4. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 (3R8C) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยทุธ ์
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5. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนผลการทดสอบประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O - NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

9. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

10. ร้อยละผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 

3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
4. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
             และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. อัตราการออกกลางคันลดลง 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพทางเศรษฐกิจ 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
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6. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียน และการ 
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตส านึกด้าน 
การผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน 
และชุมชน 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงสถานที่ 
ให้เป็นสถานศึกษา และส านักงานสีเขียว                   

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

1. ระดับผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
5. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

7. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

8. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสุนนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ส่วนที่  5 

           กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
           โครงการ / งบประมาณ 
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ส่วนที่  5 
กลยุทธ์พฒันาการศึกษา 

            จากทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
สามารถน ามาแสดงตารางเสนอประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ได้ ดังนี้   
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดี 
ในสถาบนัหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะชีวติ 
บนพืน้ฐานความเปน็ไทย 
ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พ ล เ มื อ ง ดี ข อ ง ช า ติ  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

100 100 
 

100 
 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน อาชญากรรม ไซเบอร์ 
อุทกภัย และโรคระบาด 

78 
 
 

80 90 100 

 4. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสม เด็ จ  พระปร เมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามที่ ก าหนดได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1   
| 89  

 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศ และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

n/a n/a 90 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้
เ รื่ อ ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

n/a n/a 80 90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 

70 70 80 90 

4. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 

80 80 85 90 

5. ร้อยละของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
มีคะแนนผลการทดสอบประเมนิความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

45 45 50 55 

6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

40 50 50 50 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O - NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

40 50 50 50 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัดและความต้องการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

70 70 80 90 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 9. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐาน

ในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผูอ้ืน่
ได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

73 75 80 85 

 10. ร้อยละผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

- - 80 85 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ผู้เรียนได้รบัโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

75 80 85 90 

 2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายตามศักยภาพของนกัเรียนแต่
ละบุคคล 

75 80 85 90 

3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

n/a 70 75 80 

4. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาท 
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการเรียนรู ้

75 80 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

1. อัตราการเข้ า เรี ยนของผู้ เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

100 100 100 100 

2. อัตราการออกกลางคันลดลง 0.05 0.04 0.03 0.02 
3. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ส าหรับผู้พิการ 

100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

65 70 80 90 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทดา้น
ประเภท ขนาด และพื้นที ่

100 100 100 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

65 70 80 90 

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียน และการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ มี ระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษา
ที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิต และ
บริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และส่ งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนใน
โรงเรียน และชุมชน 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูร
ณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่ วนร่ วม และการน าขยะมาใช้          
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

100 100 100 100 

4. สถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพัฒนาบุคลากร และ
ปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นสถานศึกษา           
และส านักงานสีเขียว             

สพป.
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป.
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ 
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ 
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีความเปน็
เลิศตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับผลการประเมินการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การ 
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

3. สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รบัการ
กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100 100 100 

5. สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการพฒันาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมยั ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีส่นบัสนนุ 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพครอบคลุมทุก
ต าบล 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สูผู่้เรียน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 
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กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 7. สถานศึกษา และส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีส่ามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ         

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

8. สถานศึกษา และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 
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  จากกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ก าหนดโครงการ / กิจกรรม ที่สนองกลยุทธ์  แผนพัฒนา
ทางการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565)  ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ                         (หน่วย :บาท) 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดี  
ตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
- กิจกรรมสร้างจิตส านึก 
ความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  
และพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง และ
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ที่ผ่านการประเมินแล้วให้
คงสภาพและยั่งยืน 

โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 102 โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวดผลงาน
เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานตาม 
พระราโชบาย  
ด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 ครบ 
ทุกโรงเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมีกระบวนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ท าหนา้ที่เป็น
พลเมืองดี ส่งเสริมทักษะ
อาชีพและมพีื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวขอ้ง 
มีความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
และต่อยอดการพัฒนา 
ได้มาตรฐานผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน
มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเกิด
กระบวนการคิดขึ้นสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

35,000 
 

50,000 50,000 135,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

1 1 1 1 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา                                         
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว                              
- กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

1. เพื่อสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัดให้
สามารถด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนให้
โรงเรียนสามารถด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ได้อย่างต่อเนื่องเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 102 โรงเรียน 

สถานศึกษาสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้เข้มแข็งมี
กระบวนการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนในสังกัดมีปัญหา
ด้านยาเสพติดและ
อบายมขุลดลงร้อยละ 80 

22,500 30,000 30,000 82,500 สพฐ. กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

1 1 1 1 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 102 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
มี ความรู้ความเขา้ใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 50,000 50,000 100,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

1 1 1 1 
 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่อน้อมน าพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษารัชกาล
ที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

1.  เพื่อให้สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ท า
หน้าที่เป็นพลเมืองดี  
ส่งเสริมทักษะอาชีพและมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมี
คุณธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ที่มีพร้อมตามเกณฑ์เข้ารับ
การประเมินโรงเรียน
คุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
และโรงเรียนคุณธรรม
ระดับ 3 ดาว 

โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 102 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

 65,000 65,000 130,000 สพฐ. นางรดีวันต์  
ปิ่นแก้ว
เกียรต์ิกลุ่ม
นิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

1 1 1 1 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ         

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ งาน
ศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  
- กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

1. เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลย ี
ในระดับชาติ 
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครูในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
3. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ของครูและนักเรียน
จากโรงเรียนในสังกัดและ
สังกัดอื่นๆ 

- นักเรียน / คร ู
ผูฝ้ึกสอนบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
 
 
 
 

1. จ านวนนกัเรียน ครู
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ในระดับชาติภาคกลาง 
และภาคตะวันออกคิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ระดับความส าเร็จของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันใน
ระดับชาติ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกคิด 
เป็นร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมที่ประกวดแข่งขัน 
3. ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ไปแข่งขันต่อ 
ในระดับชาติ 
 

600000   60,000 สพฐ. กลุ่ม
ส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 

2 2 2 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการจัดกจิกรรม 
การเรียนรู้ตามแนว STEM 
Education 
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมที่ 2 อบรมครูและ
นักเรียนฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการปฏิบัติ
กิจกรรม(Active learning ) 
และ Coding 
- กิจกรรมที่ 3 –อบรมคร ู
ให้มีความรู้เทคนิควิธีการ
และกระบวนการวิจยั 
ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม 
- กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ
ติดตาม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา มีความรู้  ความ
เข้าใจเร่ืองการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา และ 
มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ในการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. เพื่อคัดเลือกและ
เผยแพร่ผลงานของครู
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับ
ปฐมวัยระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส) 
3. เพื่อนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
STEM Education 
โรงเรียนในสังกัด 103 
โรงเรียน 
 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ร้อยละ 80 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ ในการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ร้อยละ 80 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมคัดเลือกครูดีเด่น 
สะเต็มศึกษา 

60,000 60,000 60,000 180,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

2 2 2  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ 

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ PISA  

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ 
หรือภาษาไทย ในการสร้าง
ข้อสอบแนว PISA 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ 
หรือภาษาไทย ใช้ขอ้สอบ 
แนว PISA ในคลังข้อสอบ 
3. เพื่อสร้างความตระหนกั
ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย เห็นความส าคัญ
ในการเตรียมผู้เรียนสู่การ
สอบ PISA 

1. ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ /
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย จ านวน 
102  ร.ร. สร้าง
ข้อสอบแนว PISA 
2. ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ /
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย จ านวน 
102 ร.ร. ใช้ข้อสอบ
แนว PISA ในคลัง
ข้อสอบ 
 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย สร้างข้อสอบ
แนว PISA  
ได้ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ใช้ข้อสอบแนว 
PISA ในคลังข้อสอบ ได้
ร้อยละ 80 
3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ตระหนกัและ 
เห็นความ 
ส าคัญในการเตรียมผู้เรียน
สู่การสอบ PISA 
 

35,000 35,000 35,000 105,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดาร
ศึกษา 

2 2 2 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา         

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประม

าณ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

 โครงการ การพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยแนวคิดไฮสโคป
และ Coding 
 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัยให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัยให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน Coding 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ครูปฐมวัย 
102 โรงเรียน 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจระดับมากขึ้นไป 
2. ร้อยละ 85 ของของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคปในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ Coding ส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้ระดับดีขึ้นไป 

100,000 100,000 100,000 300,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอน Coding สู ่AI  
และนวัตกรรม 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารครู
วิชาการและครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาการค านวณในการ
จัดการเรียนการสอน
Coding 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วิชาวิทยาการค านวณใน
การจัดการเรียนการสอน 
Coding เช่ือมโยงสู่ AI 
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วิชาวิทยาการค านวณใน
การจัดการเรียนการสอน 
Coding ให้เกิดนวัตกรรม 
 

1. ครูผู้สอนวิทยาการ
ค านวณจัดการเรียน
การสอน Coding ได้ 
2. ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ
จัดการเรียนการสอน 
Coding เช่ือมโยงสู่ 
AI ได ้

1. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ
จัดการเรียนการสอน Coding 
อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณจัดการเรียนการสอน 
Coding เช่ือมโยงสู่ AI อย่าง
มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
3. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณจัดการเรียนการสอน 
Coding ให้เกิดนวัตกรรม 
ไดร้้อยละ 80 

30,000 30,000 30,000 90,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาเรียนร่วม /
เรียนรวม  
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาและการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
1.2 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียน
แกนน าและห้องคู่ขนานและ
โรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียน
รวม จ านวน 75 โรงเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการคัดกรอง 
และการเขียนแผนการ 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กในแต่ละประเภทความ
พิการได้อยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 
2. นิเทศ ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวมตาม
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ครูที่รับผิดชอบ
การศึกษาพิเศษ  
102 โรงเรียน 
 

1. นักเรียนพิการเรียนรว่ม
ในโรงเรียนต้นแบบ /
โรงเรียนแกนน าและ
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม 
102 โรงเรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนร่วมได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
กับความพกิาร 

99,000 99,000 99,000 297,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัด 
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชพี 
- กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

1. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด้านการพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับ
ผู้เรียน  
3. ครูผู้ช่วยในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต1 มี
พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในสังกัด 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุ
ใหม่ 

ร้อยละ100 ของจ านวน 
ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน 
 

40,000 40,000 40,000 120,000 สพฐ. กลุ่ม
บริหาร 
งานบุคคล 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบเขยีนตอบ
แบบอัตนัย  (Essay test) 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน 
ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบเขียนตอบแบบอัตนยั 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
สร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบเขียนตอบแบบอัตนยั
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ครูวิชาการโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ านวน 
102 โรงเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของคร ู
ที่ได้รับการอบรม
สามารถสร้างเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบเขียนตอบ
แบบอัตนัยได ้
2. ร้อยละ 100 ของคร ู
เข้ารับการอบรม
สามารถจัดการเรียน
การสอนและวัดผล
ประเมินผลตาม
มาตรฐาน 

53,000 53,000 53,000 159,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโดยวธิีการสอน
เชิงรุก  (Active Learning) 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
วิธีการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) 
2. เพื่อนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการน าวิธีการสอน
เชิงรุก (Active Learning) 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 จ านวน 
102 โรงเรียน 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ที่เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับวิธกีาร
สอนเชิงรุก(Active 
Learning) 
2. ร้อยละ90ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ที่เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการได้รับการ
นิเทศก ากับ ติดตาม 
เกี่ยวกบัวธิีการสอนเชิง
รุก (Active Learning) 
 

65,000 65,000 65,000 195,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการ อบรมหลักสูตร 
การยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์(Pension' 
Electronic Filing) 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้สร้างความ
ชัดเจน ความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pension’ Electronic 
Filing) การจัดท าหลักฐาน 
เอกสารเพื่อขอรับเงิน
บ าเหน็จ บ านาญ
ข้าราชการ เงิน กบข. 
เงิน กสจ. และเงิน
สวัสดิการอื่นๆ หลังจาก
เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้และวางแผนชีวิต
ภายหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ      
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ
หลักจากเกษียณอายุ
ราชการ เพื่อจะได้วาง
แผนการใช้เงินกับตนเอง
และครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อจะได้
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข 

ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ  

ข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ที่จะ
เกษียณอายุราชการ 
ได้รับความรู้ในการใช้
งานระบบงานการยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(Pension’ Electronic 
Filing) ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถจัดท าหลักฐาน
เอกสารประกอบอื่นๆ 
ในการขอรับบ าเหนจ็
บ านาญขา้ราชการ 
ลูกจ้างประจ า การ
ขอรับเงินกบข./กสจ. 
ผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่น ที่จะ
ได้รับของผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ  
ได้อย่างถูกต้อง 

16,000 16,000 16,000 4,8000 สพฐ. กลุ่ม
บริหาร 
งาน
การเงิน
และ
สินทรัพย์ 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบหลักฐานการรับ – 
จ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษา 

1.  เพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบหลักฐานการรับ
จ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการตรวจสอบ
หลักฐานการรับจ่ายเงิน
ประจ าวันสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้
อย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานการรับ
จ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษาได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้ช่วยกันแก้ปัญหา 
และพัฒนาการตรวจสอบ
ร่วมกัน 
3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานการรับ
จ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษาให้ความ
เช่ือมั่นและค าปรึกษา  
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
สถานศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
รับจ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษา จ านวน 102 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวม 204 คน 

1. ร้อยละ  85  ของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานการรับ-
จ่ายเงินประจ าวันของ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ ระเบยีบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติ ที่
เกี่ยวขอ้งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สามารถบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและ
เป้าหมายที่ทางราชการ
ก าหนด 

63,000 63,000 63,000 189,000 สพฐ. หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจ า
โรงเรียน  เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 1.เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับเจ้าหนา้ที่พัสดุ
ประจ าโรงเรียน ให้
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.เพื่อเป็นการลดขั้นตอน
การท างานให้รวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ  
3. เพื่อลดปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุ ประจ าโรงเรียน และ
ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนในสังกัดจ านวน 
102 โรงเรียน  

ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

57,000 57,000 57,000 171,000 สพฐ. กลุ่ม
บริหาร 
งาน
การเงิน
และ
สินทรัพย์ 

3 3 3 3 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยระดับชั้น  
ป.1-3 อ่านออกยกชั้น 

1.เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอา่นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 
2.เพื่อจัดท าคู่มือพัฒนา
ทักษะการอ่าน ของ
นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-3 

นักเรียนในระดับชั้น ป.1-
3 อ่านออกยกชั้น  ทั้ง 
102 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนในระดับชั้น ป.
1-3 อ่านออกยกชั้น  ทั้ง 
102 โรงเรียน 

- 170,000 170,000 340,000 สพฐ. นางสาว
ประนอม  
ศรีดี กลุ่ม
นิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผ
ลการจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

1.เพื่อพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ให้จัดการ
เรียนรู้แบบ โครงงานและ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดให้สูงขึ้น 

ครูคณิตศาสตร์โรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 102 
คน 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนมีความรู้ 
เทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน
คณิตศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
2.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

- 45,000 45,000 90,000 สพฐ. นางกรินอร  
กันหาค า 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 

โครงการ การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า “บริษัท
มัธยม” 

1. เพื่อให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาจัด”
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีงานท า 
“บริษัทมัธยม” 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เลือกเรียนต่อสายอาชีพ
ตามความถนัดและ
ความชอบของตนเอง มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
สายอาชพี 

โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 28 
โรง 

1.โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีงานท า 
“บริษัทมัธยม” ร้อยละ
80 

- 50,900 50,900 101,800 สพฐ. นางรดี
วันต์  
ปิ่นแก้ว
เกียรต์ิ 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สพป.ปทุมธานี  
เขต 1 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองและตรงตาม
ศักยภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อรู้เท่าทันต่อโลกยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 
3.ข้าราชการครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณา
การ การออกแบบการ
เรียนรู้ และน าไปปรับใช้ใน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
สถานศึกษา 
ศักยภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 
1 

1.ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่อบรมผ่านหลักสูตร
การอบรมออนไลน ์
มีความรู้ความเข้าใจใน
การเพิ่มสูงขึ้นกวา่ก่อน
เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละ80 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจาก 
อบรมไปพัฒนาและ
จัดท าหรือออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน
และจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

- 20,050 20,050 40,100 สพฐ. นางลลิล
ทิพย์ 
บรรยงคนัน
ท์ กลุ่ม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

3 3 3  3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

 4.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อการพัฒนา
ตนเองได้ 
อย่างต่อเนื่องตรงตาม
ศักยภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

            

โครงการห้องเรียน 
ยกก าลังสอง 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดห้องเรียน มี
ความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษา  
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการการสอน 
พัฒนาผลงาน นวัตกรรม
ในระดับห้องเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพแก่
ผู้เรียนเก่ง ดี และมี
ความสุข 

ห้องเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 
1 

1.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนยกก าลังสอง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพระดับ
ดีขึ้นไป 

 111,000 111,000 222,000 สพฐ. นางสาว 
อมรัชญา  
ชินศรี และ
คณะ   
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 3 3 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
เช่ือมต่อระบบสารสนเทศ
ต่างๆของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 1 เข้าด้วยกันได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาและก าหนด
มาตรฐานกลางข้อมูล 
(Metadata) ของ
ระบบงานส าคัญต่างๆ
ส าหรับเป็นข้อมูลอา้งอิง
และสื่อความหมายของ
ข้อมูลและบริการต่างๆได้
อย่างถูกตอ้งทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สามารถ 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศ เว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา- 
ปทุมธานี เขต 1 และ รร.
ในสังกัดจ านวน102 รร. 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

 38,450 38,450 76,900 สพฐ. นางสาว
ประไพ   รุจิ
ฉาย    
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

3 3 3 3 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการคัดเลือก
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความ
ยั่งยืนโดยใช้การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV                
 

1. เพื่อให้ครแูละผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูร้ายบุคคลและ
การสอนแบบคละชั้นโดยใช้
ระบบ DLTV 
2. เพื่อกระตุ้นสถานศกึษา
ขนาดเลก็ในสังกัดส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานเีขต 1 
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ 
3. เพื่อให้ครแูละผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ใน
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีความ 
พึงพอใจที่ไดร้ับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรตทิี่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการจดัการ
เรียนรูร้ายบุคคลและการ
สอนแบบคละชั้นโดยใชร้ะบบ 
DLTV 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก  
28 โรงเรียน 

1. ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคล
และการสอนแบบคละชั้น
โดยใช้ระบบ DLTV 
2. สถานศึกษาขนาดเล็ก
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 1  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3. ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 1 มีความพึงพอใจ 
ที่ได้รับการยกยอ่งและ 
เชิดชูเกียรติ 

30,000 30,000 30,000 90,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

4 4 4 4 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 

2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ
20 ป ี

ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยกีารศึกษา
ทางไกล (DLTV,DLIT) 
1. สังเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานการศึกษา 
ทางไกลผา่นดาวเทียม  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
3. นิเทศติดตาม ประเมินผล 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใหม่
มีความรู้ความเข้าใจวิธกีาร
และแนวทางด้าน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนด้วยการจัดการ 
ศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้มีระดบั 
สูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูวิชาการกลุ่ม
โรงเรียน / เครือข่าย
โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจวธิีการและ
แนวทางกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และการ 
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(DLIT) 

1. ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน การใช ้
เทคโนโลยีในการจัด 
การศึกษาอย่างทัว่ถึง 
2. ร้อยละ 95 ของคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจและน าไปใช้ใน
การจัด 
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

- 30,000 30,000 60,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด 
การศึกษา
และ 
กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

| 113 
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กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       (หน่วย :บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ปี 
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการ 
ให้ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติให้กับนักเรียนใน
เร่ืองการสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
จิตส านึกที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ทกัษะ และ
ทัศนคติที่ในการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงการสรางเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี  
ลดมลพิษ และลดผล  
กระทบตอสุขภาพ 
และระบบนิเวศ 

โรงเรียนในสังกัด  
102 โรงเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
ทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออก 
ถึงความตระหนักในความ   
ส าคัญของการด ารงชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการสรา้งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของครู/บุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาในเรื่องการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 
 

100,000 100,000 100,000 300,000 สพฐ. กลุ่ม
ส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 

5 5 5 5 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ          (หน่วย :บาท) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมา

ณ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการนิเทศบูรณาการ 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
- กิจกรรมที่ 1 การวางแผน
นิเทศและพัฒนาทีมนิเทศ 
- กิจกรรมที่ 2 การปฏบิัติ 
การนิเทศโรงเรียนในสังกัด 
- กิจกรรมที่ 3 การจัดท า
เครื่องมือประเมินผลการ
นิเทศ 
- กิจกรรมที่ 4 การประชุม
ปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุปผล
การนิเทศ  
 

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
ก ากับและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
ในการด าเนินงานตาม
นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
ให้ได้ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศอย่าง
ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบและมี
คุณภาพอยา่งน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศอย่าง
ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบและมี
คุณภาพ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ร้อยละของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน
ได้รับการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ
และมีคุณภาพ อยา่ง
น้อยภาคเรียนละ  
1 คร้ัง 
3. ร้อยละของ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
นิเทศโรงเรียนที่
รับผิดชอบอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 คร้ัง / 
ภาคเรียน 

100,000 100,000 100,000 300,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมนิ 
ผลการจัด
การศกึษา 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเขตพื้นที่
การศึกษากับสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1  
- จัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร 
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1  
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบาย
และแนวทางการบริหารงาน
ของราชการที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลีย่น
ทัศนคติของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยน าไปสู่
การปฏิบัตหิน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้
คุณธรรมน าความรู ้
3. เพื่อสร้างความมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกันเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน   
102 คน  
 

1. สพป.ปท.1 มีการ
จัดการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากรส านักงาน ได้
ตามเป้าประสงค์  
- ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
ภาครัฐ จ านวน 103 
คน 
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความ
เข้าใจนโยบายและ
แนวทางในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต1 
3.ร้อยละ 90 ลด
ขั้นตอนและลดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 

150,000 150,000 150,000 450,000 สพฐ. กลุ่ม
อ านวยการ 

6 6 6 6 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการการทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
นโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 
 

1. เพื่อทบทวนความรู้ 
เข้าใจการน ามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสู่
การปฏิบัต ิ
2. เพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกัดที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษามีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนตรงกัน สามารถ
น าหลักสูตรไปสู่การ  
ปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษา จ านวน 
102 โรงเรียนในสังกัด 

- ร้อยละของ
สถานศึกษามีหลกัสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสม
กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

30,000 30,000 30,000 90,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
- วจิัยการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
- ติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับ
มาตรฐานการศึกษาเพือ่
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
การศึกษา 
2. เพื่อให้สถานศึกษามี
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา
แนวใหม่ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อก ากบัติดตามการ
น าระบบการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้การ
บริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพือ่ให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่ประกาศไว ้
 

ครโูรงเรียนในสังกัด 
102 โรงเรียน ๆ ละ  
2 คน รวมจ านวน 
204 คน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผูร้ับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาปฐมวัย 

2.ร้อยละของสถานศึกษา
มีระบบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ปฐมวัย 
3.ร้อยละของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีความ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

80,000 80,000 80,000 240,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการ การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัด
การศึกษา 
- ประชุมคณะท างาน
พัฒนาระบบการการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
- การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา                    
- การวิเคราะห์ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษาและเขียน
รายงาน 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
2.เพื่อติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

โรงเรียนในสังกัด 102 
โรงเรียน 

 

1.ร้อยละ100 ของ
สถานศึกษาที่ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษา 
2.ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาที่ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษามีผล
การประเมินระดับดีเด่น
ขึ้นไป 
3.ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไปที่ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษา 
4.ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป ต่อระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology 

100,000 100,000 100,000 300,000 สพฐ. กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ                                                   
-  การพัฒนาเวบ็ไซต์
ประชาสัมพันธข์องสพป.
ปทุมธานี เขต 1 และกลุ่ม
งานภายใน 
-  การพัฒนาเวบ็ไซต์ของ
สถานศึกษา              
- การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในไซเบอร์ 
(Cyber) 

1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 และ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความ
ปลอดภัย มั่นคงและ
เช่ือถือได ้
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 
3. เพื่อติดตามและให้
ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

- บุคลากรส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน 
20 คน  
- บุคลากรสถานศึกษา 
จ านวน  102 คน 

1. ร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการ
บริหารจัดการและ
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในส านักงานมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละ 90 ของครู 
และบุคลากรสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

35,000
. 

35,000 35,000 105,000 สพฐ. กลุ่ม
ส่งเสริม 
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1. เพื่อการขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
ทุกโรงเรียน  

ร้อยละ90 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

30,000  30,000 60,000 สพฐ. - กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
- กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 

งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการ การส่งเสริมการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 
-  ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 
- การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
ผู้จัดการศึกษาและ
ผู้เรียนที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว
เกี่ยวกบัแนวทางการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว 
2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถาน
ประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นเข้า
มาร่วมจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3. เพื่อก ากบั ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวนผู้จัดการศึกษา
และผู้เรียน ที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
สามารถผ่านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

ร้อยละของจ านวน
ครอบครัวที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวสามารถผ่าน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

10,000 10,000 10,000 30,000 สพฐ. กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

6 6 6 6 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วดั 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
2563 2564 2565 รวม ยุทธฯ

20 ป ี
ยุทธฯ 
ศธ. 

นโยบาย  
สพฐ. 

ยุทธฯ 
ศธจ. 

โครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านนโยบายและแผน 

1. เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าค า
ขอจัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
โรงเรียน ได้ถูกต้องตาม
ความจ าเป็นและขาดแคลน  
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1 ให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเขยีน
โครงการและรายงาน
โครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มกีรอบ
ความคิดในการท างาน
เพื่อให้บริการประชาชน 
ผู้ปกครอง มีจิตบริการ 
สามารถบูรณาการการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.  เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เป็นขอ้มูลใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อไป 

1.ครู ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าค าขอจัดตั้ง
งบประมาณ โรงเรียน
ละ 1 คน จ านวน   
102  คน 
2.บุคลากร สพป. 
ปทุมธานี เขต 1  
จ านวน  50  คน  
3.ผู้บริหารการศึกษา 
ประธานกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาทุก
กลุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่ม  
และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  
35  คน   

1. ร้อยละ 90 ของครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
มีความรู้ และมีทกัษะ 
ในการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ
เกิดความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้ปกครอง 
และนักเรียน  
2. ผลการประเมินการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 90,000 90,000 90,000 สพฐ. นางพรทิพย์  
ศีตะโกเศศ   
นางสาว 
ปนิตา เช็ก    
นางสาว
อลิษา   
ลบเลิศ 
 

6 6 6 6 

 



  

 
 

 

 
 

 
 

 
ส่วนที่  6 

            การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่  6 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
การด าเนินงานบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  จะแยกบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานตามความ

รับผิดชอบดังนี้ 

   ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

          มีข้ันตอนการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติดังนี้ 
                1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2564)  
โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  และจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์ 
              2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
                    2.1 นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน 
                    2.2 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
               3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1  โดยจัดท าโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จและจ านวนงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก 
ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์   
                4. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยปรับกระบวนการท างาน
เพ่ือให้หน่วยงานพร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ  ได้แก่  การปรับโครงสร้างการท างาน 
ระบบงานบุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน   
               5. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในระดบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
               6. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการด าเนินการดังนี้ 
                    6.1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มงาน มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการของกลุ่มนั้น ๆ 
                     6.2  กลุ่มนโยบายและแผน  ด าเนินงานดังนี้ 

      6.2.1 ประชุมคณะท างานจัดท าแบบติดตามการด าเนินงานโครงการ 
โดยก าหนดการติดตามเป็น 2  ไตรมาส  คือ   
                               - ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม   
                               - ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน    
                         6.2.2 น าผลการติดตามการด าเนินงานโครงการที่ติดตามในไตรมาส 
ที่ 2 แจ้งในการประชุมผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และ
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ระดับสูง รับทราบความก้าวหน้า เพ่ือก ากับติดตาม ตลอดจนให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข  
อ านวยความสะดวก ให้การด าเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         6.2.3 ติดตามผลการด าเนินงานไตรมาสที่  4 (เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน) แล้วประชุมคณะท างานสรุปผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ  
ประเมินความส าเร็จของงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รวมทั้งผลการตรวจ
ราชการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ภายในเดือนพฤศจิกายน) เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร และน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณต่อไป 
                        6.2.4 ประชุมคณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

   ระดับสถานศึกษา 
 

                มีข้ันตอนการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติดังนี้ 
     1.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
      2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม ที่จะด าเนินงานระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  และจ านวน
งบประมาณ จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์  และกลยุทธ์ 
ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
               3. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยปรับกระบวนการท างาน
เพ่ือให้หน่วยงานพร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน 
ระบบงานบุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน   
               4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                    4.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
                    4.2  คณะท างานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลของโรงเรียนด าเนินการ
ดังนี้ 
                        4.2.1 จัดท าแบบติดตามการด าเนินงานโครงการ โดยก าหนดการ
ติดตามเป็น 2 ภาคเรียน   
                              - ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม   
                              - ภาคเรียนที ่2 เดือนพฤศจิกายน - เมษายนของปีต่อไป 
                          4.2.2 น าผลการติดตามแจ้งในการประชุมของสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบความก้าวหน้า ตลอดจนให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวย 
ความสะดวกให้การด าเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                          4.2.3 สรุปผลการติดตาม เพ่ือประเมินความส าเร็จของงานโครงการ  
และความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 
                          4.2.4 จดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
 

แผนภูมกิารน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

 
                                                                                                 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา   ทบทวน / ปรับกลยุทธ์ 
  สังคม / โลกเปลี่ยนแปลง 

   นโยบายปรับเปลี่ยน 

ความเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

    แผนปฏิบัติการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

 

โครงการ /กจิกรรม 

เวลา 

ผู้ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ที่ปรึกษา 
1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
2. นายประพฤทธิ์ บุญอ าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
3. นายวิเชียร  วาพัดไทย               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
4. นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรอ่วม            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ผู้จัดท า 
1. นายวิเชียร    วาพัดไทย               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
2. นางพรทิพย์   ศีตะโกเศศ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวปนิตา เช็ก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางสาวอลิษา ลบเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางสาวอรทัย หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

รวบรวม/เรียบเรียง 
นางพรทิพย์   ศีตะโกเศศ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ออกแบบปก 
นางสาวอลิษา ลบเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 

 

คณะผู้จัดท า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


