คำนำ
สำนั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัด ทำแผนพัฒ นา
การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ส อดรับ กับ พระบรมราโชบายด้า นการศึก ษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒ นาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) และ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563–2565) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต่อไป
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 หวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563–2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และ
สถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มกราคม 2563
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 คุณภาพห้องเรียน
 คุณภาพผู้เรียน

หน้า
1
1
10
12
13
14
15
16
17
25
41
41
43
45
45
46
49
49
50
51
53
56
61
63
66
68
76
78
83
86
86
86
87
87
87
88

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3R Model

แนวทางการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
จุดเน้น
ค่านิยม
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ส่วนที่ 5 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามกลยุทธ์
กรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กรอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สภาพบริบททั่วไป
สถานทีต่ ั้งและอาณาเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ตั้งเลขที่ 249/1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรัว้ ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 521832 โทรสาร 035-521191
Website http:WWW.suphan1.go.th มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอบางปลาม้า รวมพื้นที่ประมาณ 1,203.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.46
ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 106 กิโลเมตร (ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการศึกษาครอบคลุม จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
และอำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
กับอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
อำเภอสามชุก (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3)
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ , อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อำเภอผักไห่ และอำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)

๑

แผนที่ตั้งพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

อำเภอศรีประจันต์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอบางปลาม้า

สภาพทางภูมิศาสตร์
ลักษณะพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา
5 ลิปดาเหนือและระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา ตะวันออก อยู่สูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,203.19 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว มีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญที่ไหล
ผ่าน ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี

สภาพเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ การชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
และอำเภอบางปลาม้า การเกษตรกรรมสำคัญ ได้แก่ การกสิกรรม การทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นอาชีพ
หลั ก พื้น ที่ ที่ทำนามากที่สุ ดอยู่ ในอำเภอบางปลาม้า เนื่ องจากสภาพพื้น ที่ อากาศ น้ำ ที่เอื้ออำนวย
สำหรับการเพาะปลูก
การประมง จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล การประมงของจังหวัดจึงมีแต่การ
ประมงน้ำและการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว โดยมีการเลี้ยงกันมากแถบอำเภอบางปลาม้า และ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมาแนวเขตติดต่อกันเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่มีลำคลองหลายสาย ปลาน้ำจืด
ที่เลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสวาย ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน และปลาสลิด เป็นต้น

๒

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตั้งกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และศรีประจันต์
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภท สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องจักรกล และโรงสีข้าว
การปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งการทำปศุสัตว์ ประชากร
จึงมีอาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์รองจากการทำการเกษตร สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ โค กระบือ
สุกร ไก่ และเป็ด
สินค้า OTOP ศิลปจากไม้ไผ่ อำเภอบางปลาม้า

การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมแบ่งเป็น 2 ทางด้วยกัน คือ การคมนาคมทางรถยนต์ ในปัจจุบันภายใน
จังหวัดสามารถติดต่อถึงกัน ได้ทุกอำเภอ สภาพของทางส่วนใหญ่ ลาดยาง ระยะทางจากอำเภอเมือง
สุพรรณบุรีถึงอำเภอต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังนี้
- อำเภอบางปลาม้า 10 กิโลเมตร
- อำเภอศรีประจันต์ 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทาง
หลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 340) การคมนาคมทางรถไฟ มี ข บวนรถไฟสาย กรุงเทพ – สุ พ รรณบุ รี
ระยะทางยาวประมาณ 142 กิโลเมตร มีรถไฟออกวันละ 1 เที่ยว

เขตการปกครอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประกอบด้วย เขตการปกครอง
3 อำเภอ (อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์) 43 ตำบล 315 หมู่บ้าน
21 เทศบาล และ 29 อบต.

ขนบธรรมเนียมประเพณี

จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด เก่ า แก่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยคนไทยหลายเชื้ อ ชาติ จึ ง มี
ขนบธรรมเนี ย มหลากหลาย นอกจากประเพณี พื้ น ฐานที่ เหมื อ นกั บ ท้ อ งถิ่ น หรือ จั งหวั ด อื่ น ๆ เช่ น
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ พิธีอุปสมบท พิธีแต่งงาน ประเพณีลอยกระทง พิธีการปลงศพ
เป็นต้น ยังมีประเพณีที่สำคัญ ดังนี้
ประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
เป็นงานประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล จัดงานปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 5 ค่ำถึง 9 ค่ำ
เดือน 5 และ ขึ้น 5 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 12 ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีความ
ศรัทธานับถือหลวงพ่อโตและมาสักการะกันเป็นจำนวนมากทุกปี

๓

ประเพณีทิ้งกระจาด
เป็ น ประเพณี ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งชาวจีนนับถือว่าเป็นการจำเริญเมตตา
ธรรมแก่ดวงวิญญาณ การนำสิ่งของต่าง ๆ ของผู้ตาย มาแจกจ่ายเป็นทานแก่ผู้ยากไร้ จะจัดเป็นประจำ
ทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 งานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เป็นงานทิ้งกระจาดฟ้า 5 วัน และเป็น
งานทิ้งกระจาดดิน 5 วัน

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เป็นประเพณีเนื่องใน พระพุทธศาสนากระทำกันในวันเข้าพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
ในสมัยแรกยังไม่มีประเพณีหล่อเทียน แห่เทียน เช่น ปัจจุบัน ชาวบ้านจะฝั่นเทียนยาวรอบศีรษะไปถวาย
พระเพื่อจุดบูชา จำพรรษา หาน้ำมันไปถวายพระสงฆ์และหาเครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ำฝนไปถวาย
พระสงฆ์ ต่อมาในสมัยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสุธรรมสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวง ต่างพระองค์ที่เมือง
อุบลฯ คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมากในการแห่ บั้งไฟมีการทะเลาะวิวาททุบตีกันถึงแก่
ความตาย ทรงเห็นว่าประเพณีบุญบั้งไฟไม่เหมาะสมเพราะบางครั้งบั้งไฟแตกถูกประชาชนบาทเจ็บ มี
การเล่ น คลุ ก ดิ น คลุ ก โคลนสกปรกเลอะเทอะ ทั้ งไม่ ใช่ ป ระเพณี ท างศาสนาจึ งให้ ย กเลิ ก ประเพณี นี้
เปลี่ยนเป็นประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาแทน การแห่เทียนเข้าพรรษาแต่เดิมไม่ได้ทำใหญ่โตเช่นปัจจุบัน
ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียนแล้วนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่ หากระดาษสีเงินสีทองเป็นลายฟันปลาปิด
ตามรอยต่อ เสร็จแล้วก็แห่ไปถวายวัด

๔

ประเพณีแข่งเรือยาว
จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลทอดกฐิน หรืองานประจำปีของวัด ส่วนมากจะจัดในช่ว งหน้าน้ำ
เดือน 11 และ 12 เรือยาวที่ใช้แข่งส่วนใหญ่เป็นเรือของวัดทั้งสิ้น มีฝีพายตั้งแต่ 36 – 45 คน ปัจจุบัน
อำเภอบางปลาม้าได้ฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้น

ภาษาถิ่น
ชาวสุพรรณบุรีพูดภาษาไทยเหมือนคนทั่วไป เพียงแต่สำเนียงที่พูด ผิดเพี้ยนไป ที่เรียกว่า
“พูดเหน่อ” (เสียงเพี้ยนจากระดับเสียงมาตรฐาน) สำเนียงของชาวสุพรรณบุรี เหน่อไว เหน่อช้า ลาก
หางเสีย งยาวก็มีต่างกัน ไปในแต่ล ะอำเภอ ยกตัว อย่างเช่น “ไปไหน” “ไปหน้าย” “หม่ากันหมด”
“หมากันโหมด” ฯลฯ

สถานทีส่ ำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
1) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง กล่าว
กันเสมอมาว่า ถ้ามาเมืองสุพรรณ แล้วไม่ได้แวะมากราบไหว้
หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณด้วย
ที่วัดป่าเลไลยก์เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ
เป็ น วัดที่มีป ระวัติศาสตร์ยาวนาน ในช่วงวันหยุดจะมีผู้ คน
มากมายมากราบไหว้ขอพร และยิ่งเป็นวันหยุดยาว จะเป็น
ที่ที่คนนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณ

ถ้าหากมีโอกาสมาเมืองสุพรรณ สถานที่แรก
ที่ไม่ควรผ่านเลย คือแวะชมความงดงามของ
หลวงพ่อโต และกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล

๕

2) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อำเภอเมือง อยู่ในตำบลรั้วใหญ่ฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำสุพรรณบุรี ถนนสมภารคงแยกจาก
ถนนมาลัยแมน ไปประมาณ 300 เมตรใน
สมัยก่อนเป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณภูมิ
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางค์องค์ประธาน เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2456 ชาวบ้านลักลอบขุดค้นหาทรัพย์สินจนทรุดโทรมไปมาก พระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่โด่งดัง
มาก อันเป็นหนึ่งใน “เบญจภาคี” ก็ได้ไปจากกรุในองค์พระปรางค์นี้ และพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากพระผงสุพรรณ เช่น พระกำแพงศอก พระมเหศวร พระสุพรรณยอดโถ พระสุพรรณหลัง
ผาน ตลอดจนพระเนื้อชินต่างๆ ซึ่งปัจจุบันหา
ยาก นักโบราณคดีห ลายท่านให้ ความเห็ นว่า
น่ า จะเป็ น ศิ ล ปะการก่ อ สร้ า ง ในสมั ย อู่ ท อง
สุพรรณภูมิ เพราะหลักฐานการก่อสร้าง เป็น
การก่ออิฐไม่ถือปู น ซึ่งเป็น วิธี การเก่าแก่ก่อน
สมัยอยุธยา
3) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง/อุทยานมังกรสวรรค์
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ซึง่ แต่เดิมเรียกกันว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีและ ประชาชนทั่วๆไปมาตั้งแต่
สมัยโบราณกาลแล้ว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปั จ จุ บั น นอกจากคณะกรรมการ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จะคอยดูแลศาลปรับปรุงศาลแล้ว ยังได้ทำการสร้าง อุทยานมังกรสวรรค์ ที่บริเวณ
ปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างสวยงาม เพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรี
และประชาชนทั่วไปอีกด้วย เมื่อกราบไหว้ขอพรสิ่ง
ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ แล้ ว ไปชมอุ ท ยานมั งกรสวรรค์ ซึ่ งอยู่ ใน
บริเวณใกล้ๆ กัน
อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่อ ง
ใน โอ ก าส ที ่ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ ส าธ าร ณ รัฐ
ประชาชนจีน มีความสั มพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี
เมื่อปี พ.ศ. 2539 ขณะที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ประกอบด้ว ยพิพิธ ภัณฑ์ลูก หลานพัน ธุ์มังกรและ

๖

หมู่ บ้ านมั งกรสวรรค์ โดยได้เริ่ ม จั ดทำและออกแบบพิ พิ ธภั ณฑ์ ลู กหลานพั นธ์มังกร ขึ้ น เพื่ อนำเสนอ
เรื่องราวความเป็ นมาของชาวจีน ในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน ซึ่งเป็นที่
ยอมรั บ กัน ว่าเป็ น อารยธรรมที่เก่าแก่และ
สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีอายุยาวนาน
ถึง 5,000 ปี บริ เวณศาลเจ้ าพ่ อ หลั ก เมื อ ง
สุพรรณบุรี ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูปมังกร
สั ต ว์เทพเจ้ าอั น ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ที่ รู้ จั ก กัน ดี ลำตั ว
มั งกรภายนอกออกแบบอย่ างถู ก ต้ อ งตาม
ลักษณะความเชื่อ หน้าต้องเป็นอูฐ ตาเหมือน
กระต่าย มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น
มีเขาของกวาง หูของวัว ตัวของงู เกล็ดของ
ปลา ขาของเสื อ อุ้ ง เท้ า ของเหยี่ ย ว สี ข อง
ลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ ภายใต้ตัวมังกรใหญ่ เป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร"
หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จำลองมากจากหมู่บ้านลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรมล่าสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองเมืองหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความ
เก่าแก่ถึง 1,000 ปี มาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้า โรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ กังหัน พ่อลูก เป็นกังหันไม้โบราณ
พันปีที่อยู่ตรงทางเข้า หน้าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีหอชมวิวซึ่งสามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้
4) สวนเฉลิมภัทรราชินี และหอคอยบรรหาร-แจ่มใส

สวนเฉลิมภัทรราชินี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี บนถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะ
มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ เป็นสวนสาธารณะที่งดงดงามสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสครบ 60 พระพรรษา บริเวณสวนประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ สวนปาล์ม สวนน้ำพุ ธารน้ำตก
สนามเด็กเล่น เพลิดเพลินกับลีลาของน้ำพุดนตรี ที่โลดเล่นตามจังหวะของดนตรี ในสวนมีสถานที่ต่างๆ
ให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯบรรหาร สวนน้ำพร้อม
สไลเดอร์ สวนลายไทย สวนนกพิราบ สนามออกกำลังกายประชาชนนิยมมาเดินเล่นและออกกำลังกาย
ในสวนตอนเย็นๆ เวลากลางคืนจะมองเห็นหอคอยเปิดไฟเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณบุรี
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หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ตั้งอยู่
ในสวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นหอคอยแห่งแรกและ
สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 123.25 เมตร
มีชั้นสำหรับชมวิวในระดับสูงสุด 78.75 เมตร
บนหอได้มีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลไว้รอบด้าน
มีร้านขายของที่ระลึกและอาหารว่าง มีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ชีวิต
ความเป็นอยู่ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และ
เรื่องราวน่ารู้ของของจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ทั้งหมด
อาคารชั้น 1 ชมภาพ
จิตรกรรมขุนช้างขุนแผน และสินค้าที่ระลึก
อาคารชั้น 2 นั่งพักผ่อน
สบายๆ กับอาหารว่าง ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
ชมทิวทัศน์ของบริเวณรอบๆสวน
อาคารขั้น 3 จำหน่ายของที่ระลึก และเป็นจุดชมวิวของตัวเมืองสุพรรณบุรี
อาคารชั้น 4 ชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยกล้อง
ส่องทางไกล และชมภาพจิตรกรรมเรื่องราวของ สมเด็จพระนเรศวร และภาพสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันต์
1) วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ (แม่น้ำท่าจีน) มีธรณีสงฆ์ 29 ไร่
มีวิหารเก่าสมัยอยุธยาที่ยังรักษามาจนถึงปัจจุบันมีอายุราว 450 ปี สิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของวัด คือ พระเครื่องตระกูลวัดบ้านกร่าง (พระขุนแผน)
สันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้น ในคราวกระทำศึก
ยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ที่บ้านหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์
ปี พ.ศ.2135 โดยมีส มเด็จ พระนพรัต น์
วัดป่าแก้วแห่งศรีอโยธยาเป็นองค์ประกอบ
พิธีมหาพุทธาภิเษก แล้ วนำมาบรรจุไว้ใน
สถูปวัดบ้านกร่างเพื่อเป็นพุทธบูชา
พระเครื่ อ งตระกู ล วั ด บ้ า น
กร่ า ง เป็ น พระเนื้ อ ดิ น เผา ศิ ล ปะอยุ ธ ยา
สร้า งขึ ้น 88,000 องค์ เท่า กับ จำนวน
พระธรรมขัน ธ์ มีม ากพิม พ์ห ลายแบบ
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นับได้ถึง 81 พิมพ์ แยกเป็น พระพิมพ์บ้านกร่างเดี่ยว 27 พิมพ์ พระพิมพ์บ้านกร่างคู่ 18 พิมพ์ และ
พระพิมพ์บ้านกร่างคู่ (พระพลายเพ็ชรพลายบัว ) เป็นพระที่มีความหมายเพื่อสมมุติเป็นองค์ส มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ
2) หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันง่าย ๆ ว่า "บ้านควาย" จัดตั้งขึ้น
เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2545 ตั้งอยู่บนเนื้อที่
70 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340 ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี บ้านควาย เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถี
การดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย
สำหรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์
อันดับที่ 1 คือเน้นอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องควาย อันดับที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี
ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรม คือการทำนา เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวติด 1 ใน 5
ของประเทศ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเล็งเห็น
ความสำคัญของควาย ซึ่งอยู่คู่กับชาวนาไทยมาตั้งแต่
สมัยดึกดำบรรพ์ ช่วยในเรื่องของการผลิตข้าว การ
ทำไร่ ไถนา เพื่อเป็นอาหารป้อนให้กับคนทั้งประเทศ
เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของชาวนาไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับในยุคปัจจุบัน ถือว่าเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ของ
ควายหมดสิ้นแล้ว ควายจึงหมดภาระหน้าที่ ในการ
ทำไร่ไถนา ซึ่งกระนั้นเองทำให้ควายลดจำนวนลง
อย่างรวดเร็ว
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จึงเป็นจุดหนึ่ง ที่ช่วยให้ควายอยู่คู่กับชาวนาไทยตลอดไป
อีกหนึ่งส่วนคือเป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐ โดยการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่
ชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ในการทำมาหากิน และประกอบอาชีพเพื่อยังชีพอย่างพอเพียง
อำเภอบางปลาม้า
1) ตลาดเก้าห้องร้อยปี
ตลาดเก้าห้อง ร้อยปี เป็นชื่อ
ของตรอกแห่ งหนึ่ งที่ มี เรื อ นไม้ เก่ า ตั้ งอยู่ ใกล้
กับ ริม แม่น ้ำ ท่า จีน อายุป ระมาณ 100 ปี
สร้า งประมาณต้น รั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกคราม
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้านที่นี่จะนำข้าวของมาวางขาย มีทั้งเครื่องใช้เก่าๆแต่ยังคง
ความคลาสสิก ขนม อาหารโบราณต่างๆ มากมายที่เราไม่เคยเห็น ซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะเงียบ และไม่วุ่นวาย
เหมือนตลาดสามชุก ทั้งที่มีของขายในลักษณะคล้ายๆกัน

อำนาจหน้าที่
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2560 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จั ด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้น ที่ การศึกษา และแจ้ งการจั ดสรรงบประมาณที่ ได้ รับให้ ห น่ว ยงานข้างต้นรับ ทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ว มกั บ สถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหาร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ งส่ วนราชการภายในสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่ วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์

๑๑

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ดร.ไพศาล ปันแดน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

นายจำลอง บุญเรืองโรจน์

นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว

๑๒

๑๓

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการ
(1 คน)

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มอำนวยการ
ข้าราชการ 4 คน , ลูกจ้างประจำ 5 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

รองผู้อำนวยการ
(3 คน)

กลุ่มนโยบายและแผน
ข้าราชการ 7 คน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้าราชการ 9 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ 6 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 13 คน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 8 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

แผนภาพแสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานจำแนกตามกลุ่ม

๑๔

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 135 แห่ง
กระจายตัวอยู่ใน 3 อำเภอ ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียน 57 แห่ง
อำเภอบางปลาม้ามีโรงเรียน 47 แห่ง และอำเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียน 31 แห่ง จำแนกได้ดังนี้
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
1. วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2. วัดพร้าว
3. วัดพิหารแดง
4. วัดลาดตาล
5. วัดวรจันทร์
6. วัดวังกุ่ม
7. วัดสว่างอารมณ์
8. บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
9. บ้านดอนโพ
กลุ่มโรงเรียนตลิง่ ชัน
1. บ้านหนองขาม
2. วัดจำปี
3. วัดสำนักตะฆ่า
4. วัดหนองโสน
5. เมืองสุพรรณบุรี
6. วัดสกุณปักษี
7. วัดสระประทุม
8. วัดสามทอง
9. วัดสุวรรณนาคี
10. อินทร์ศรัทธาราษฎร์
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
1. บ้านไผ่แปลกแม่
2. วัดไผ่ลูกนก
3. วัดพระธาตุ
4. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5. วัดลาดกระจับ
6. วัดสวนแตง
7. วัดสังฆจายเถร
8. บ้านบางกุ้ง
9. วัดใหม่รัตนเจดีย์
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
1. บ้านรางกะทุ่ม
2. วัดดอนตาล
3. วัดหน่อสุวรรณ
4. วัดโคกโคเฒ่า
5. วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
6. อนุบาลสุพรรณบุรี
7. วัดดอนกลาง
8. วัดไผ่ขวาง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
1. วัดดอนโพธิ์ทอง
2. วัดนิเวศน์ธรรมาราม
3. วัดพันตำลึง
4. วัดวังพระนอน
5. อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 6. วัดอุทุมพราราม
7. วัดอู่ยา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
1. วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2. วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
3. วัดประชุมชน
4. วัดโพธิ์ท่าทราย
5. วัดศีรษะเกษ
6. บ้านท่าเสด็จ
7. บ้านหนองบอน
8. บ้านหนองปรือ
9. วัดเขาดิน
10. วัดสามัคคีธรรม
กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
1. วัดแก้ว
2. วัดคันทด
3. วัดมเหยงคณ์
4. สุพรรณภูมิ
อำเภอบางปลาม้า
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
1. กฤษณา
2. วัดโคกโพธิ์
3. วัดบางเลน
4. บางปลาม้า
5. วัดชีปะขาว
6. วัดดารา
7. วัดป่าพฤกษ์
8. วัดศุขเกษม
9. บางแม่หม้าย
10. บ้านรางทอง
11. วัดบางใหญ่
12. วัดดอนกระเบือ้ ง
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
1. วัดคูบัว
2. วัดดอนตาจีน
3. วัดโพธิตะควน
4. วัดดาว
5. วัดดอนขาด
6. วัดดอนไข่เต่า
7. วัดบางจิก
8. วัดไผ่เดี่ยว
9. วัดตปะโยคาราม
10. วัดตะลุ่ม
11. วัดโบสถ์
12. วัดสุขเกษม
13. วัดวังน้ำเย็น
14. วัดไผ่มุ้ง
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
1. วัดลานคา
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 2
3. วัดปากคลองกุ่ม
4. อนุบาลวัดสวนหงส์
5. วัดโพธิ์ศรี
6. วัดบ้านหมี่
7. วัดเสาธง
8. วัดจระเข้ใหญ่
9. บ้านโพธิ์ศรี
10. วัดลำบัว
11. วัดศาลาท่าทราย
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
1. วัดช่องลม
2. วัดราษฎร์บำรุง
3. วัดทรงกระเทียม
4. วัดบึงคา
5. วัดลาดน้ำขาว
6. วัดสาลี
7. วัดเสาธงทอง
8. วัดองครักษ์
9. วัดคลองโมง
10. วัดสามัคคีธรรม

อำเภอศรีประจันต์
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง
1. บ้านคลองชะโด
2. วัดเกาะ
3. วัดดงขี้เหล็ก
4. วัดดอนบุปผาราม
5. วัดบ้านกร่าง
6. วัดบ้านกล้วย
7. วัดปู่เจ้า
8. วัดเทพสุธาวาส
9. วัดวังพลับใต้
10. วัดวังพลับเหนือ
11. วัดเสาธงทอง
12. บ้านหนองเพียน
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
1. บ้านห้วยเจริญ
2. วัดเถรพลาย
3. วัดปลายนา
4. วัดพังม่วง
5. วัดดอนสุทธาวาส
6. วัดโพธิ์นฤมิตร
7. วัดสามจุ่น
8. วัดห้วยสุวรรณนาราม
9. บ้านคลองชะอม
10.บ้านหนองสรวง
กลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
1. วัดไก่เตี้ย
2. วัดบันไดทอง
3. วัดสับปะรดเทศ
4. วัดม่วงเจริญผล
5. วัดยาง
6. วัดลาดปลาเค้า
7. อนุบาลศรีประจันต์ 8. บ้านรางหางม้า
9. วัดป่าพระเจ้า

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามอำเภอ

๑๕

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 135 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 57 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอบางปลาม้า
จำนวน 47 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอศรีประจันต์
จำนวน 31 โรงเรียน
โรงเรียนตามระดับชั้นที่สอน
สอนระดับชั้น อ.1-ป.6
สอนระดับชั้น อ.1-ม.3

จำนวน 111 โรงเรียน
จำนวน 24 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 20,410 คน / 1,285 ห้อง
นักเรียนก่อนประถมศึกษา
4,084 คน /302 ห้อง
นักเรียนประถมศึกษา
14,801 คน /908 ห้อง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1,525 คน / 75 ห้อง
จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 1,736 คน
ผู้บริหาร
136 คน
ข้าราชการครู
1,094 คน
ลูกจ้างประจำ
61 คน
พนักงานราชการ
12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว
433 คน

๑๖

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน
อำเภอ
เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

ระดับก่อนประถม –
ประถมศึกษาปีที่ 6
44
38
29
111

ระดับก่อนประถม –
มัธยมตอนต้น
13
9
2
24

รวม
57
47
31
135

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2 ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7
นร.501อำเภอ
นร.ไม่เกิน นร.121- นร.201- นร.301นร.1501- นร.2501
1500
120 คน) 200 คน) 300 คน) 500 คน)
2500 คน) คนขึ้นไป)
คน)
เมืองฯ
28
16
5
4
2
2
บางปลาม้า
33
11
3
ศรีประจันต์
18
12
1
รวม
79
39
9
4
2
2
-

รวม
57
47
31
135

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกรายอำเภอและจำนวนนักเรียน

อำเภอ
เมืองฯ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวน
โรงเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 40 คน 41–60 61–80 81–100 101–
ลงไป
คน
คน
คน
120 คน
57
7
10
4
3
4
47
3
13
9
2
6
31
1
5
5
5
2
135
11
28
18
10
12

๑๗

รวม

ร้อยละ

28
33
18
79

49.12
70.21
58.06
58.52

จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ ระดับชั้นเรียนและห้องเรียน
อำเภอ
ชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมก่อนประถม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

เมือง
14
1,135
1,211
2,360
1,499
1,499
1,392
1,567
1,536
1,534
9,027
329
331
350
1,010
12,397

บางปลาม้า ศรีประจันต์
27
447
515
989
520
518
518
564
584
570
3,274
132
145
143
420
4,683

15
344
376
735
374
419
416
422
428
441
2,500
31
28
36
95
3,330

รวมจำนวน
นักเรียน

ร้อยละ

จำนวน
ห้องเรียน

56
1,926
2,102
4,084
2,393
2,436
2,326
2,553
2,548
2,545
14,801
492
504
529
1,525
20,410

0.27
9.44
10.30
20.01
11.72
11.94
11.40
12.51
12.48
12.47
72.52
2.41
2.47
2.59
7.47
100

7
148
147
302
153
152
149
153
152
149
908
24
25
26
75
1,285

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2562 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบ DMC) มีนักเรียนทั้งสิ้น 20,410 คน โดยจำแนกตามระดับชั้น จาก
ข้อมูล จะเห็น ว่า มี นักเรีย นระดับ ประถมศึกษามากที่สุด คือ 14,801 คน คิด เป็นร้อ ยละ 72.52
รองลงมาระดับ ก่อ นประถมศึก ษา 4,084 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 20.01 และน้อ ยที่สุด คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,525 คน คิดเป็นร้อยละ 7.47

๑๘

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรียน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

90 46 136 226 868 1,094 56 5 61 5 7 12 110 323 433 487 1,249 1,736

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
จำนวน

ตำแหน่ง

ชาย หญิง รวม
316 914 1,230
56 5
61
5
7
12
110 323 433

ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

487 1,249 1,736

ปริญญาเอก
ชาย หญิง
3 10
3 10
13

จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
110 275 4 9 199 620
- - 1 3
- 1 - 5 6
3 8 1 6 79 286
113 284 5 15 284 915
397
20
1,199

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ชาย หญิง
55 2
27 23
82 25
107

ข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย/ครู/ไม่มี
วิทยฐานะทางวิชาชีพ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา
ป.บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
- - - 78 259 337 2 6 8 11 33 44 - - - 91 298 389
-

-

- 30 96 126 - 2 2
- 90 264 354 2 1 3
- 1 1
2 - - - - - - - 199 620 819 4 9 13

๑๙

28
70
1
110

124 152 - 2
117 187 2 8
1 2 1 - - 275 385 3 10

2
10
1
13

58 224 282
164 390 554
3
2 5
316 914 1,230

บุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการสอน
จำนวนครูและบุคลากร

ระดับชั้นที่สอน
ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น
1,074
136

ก่อนประถม
252

1,736

ไม่ได้สอน
274

อัตราส่วนครูและบุคลากร ต่อนักเรียนและต่อห้องเรียน
ระดับก่อนประถม
ครูและบุคลากร
นักเรียน
252
4,084
ระดับประถมศึกษา
ครูและบุคลากร
นักเรียน
1,074
14,801
ระดับมัธยมตอนต้น
ครูและบุคลากร
นักเรียน
136
1,525

ห้องเรียน
302
ห้องเรียน
908
ห้องเรียน
75

ครู : นักเรียน
1 : 16

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 1.20

ห้อง : นักเรียน
1 : 14

ครู : นักเรียน
1 : 14

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 0.85

ห้อง : นักเรียน
1 : 16

ครู : นักเรียน
1 : 11

อัตราส่วน
ครู : ห้อง
1 : 0.55

ห้อง : นักเรียน
1 : 20

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนที่เปิดสอน
วัดพระธาตุ
วัดหนองโสน
วัดลำบัว
วัดดอนตาจีน
วัดคูบัว
วัดบางจิก
วัดปู่เจ้า

จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
2
9
3
2
2
2
1
4
8
5
3
4
11
19
37

อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์

รวมทั้งเขต

๒๐

รวม
11
3
4
3
12
8
15
56

หมายเหตุ

จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามประเภทความขาดแคลน รายชั้น
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
56
1,926
2,102
2,393
2,436
2,326
2,553
2,548
2,545
492
504
529
20,410

ขาดแคลน
เครื่องแบบ
จำนวน ร้อยละ
39 69.64
523 27.15
620 29.50
783 32.72
955 39.20
985 42.35
1,075 42.11
1,134 44.51
1,084 42.59
302 61.38
307 60.91
352 66.54
8,159 39.98

ขาดแคลน
ขาดแคลน
ขาดแคลน
เครื่องเขียน
แบบเรียน
อาหารกลางวัน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
39
69.64 40 71.43
40
71.43
518 26.90 490 25.44 439 22.79
566 26.93 491 23.36 482 22.93
712 29.75 602 25.16 586 24.49
830 34.07 667 27.38 662 27.18
919 39.51 707 30.40 684 29.41
1,038 40.66 754 29.53 727 28.48
1,095 42.97 816 32.03 789 30.97
1,043 40.98 747 29.35 731 28.72
298 60.57 254 51.63 245 49.80
299 59.33 259 51.39 239 47.42
361 68.24 283 53.50 310 58.60
7,718 37.81 6,110 29.94 5,934 29.07

จากข้ อ มู ล จำนวนนั ก เรีย นภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (ข้ อ มู ล 10 มิ .ย.62) มี
นักเรีย นทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บข้อมูล ความขาดแคลนของนักเรียน โดยจำแนกตามประเภท
ความขาดแคลน จะเห็นว่า มีนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ 8,159 คิดเป็นร้อยละ 39.98 นักเรียน
ขาดแคลนเครื่องเขียน 7,718 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 นักเรียนขาดแคลนแบบเรียน 6,110 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.94 และนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน 5,934 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07

๒๑

จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกรายชั้น
จำนวน
ระดับชั้น นักเรียน
ทั้งหมด
อ.1
56
อ.2
1,926
อ.3
2,102
ป.1
2,393
ป.2
2,436
ป.3
2,326
ป.4
2,553
ป.5
2,548
ป.6
2,545
ม.1
492
ม.2
504
ม.3
529
รวม 20,410

นร.น้ำหนัก
ต่ำกว่าเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
6 10.71
251 13.03
347 16.51
272 11.37
261 10.71
220 9.46
191 7.48
151 5.93
145 5.70
38 7.72
29 5.75
29 5.48
1,940 9.51

นร.ส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
5
8.93
144 7.48
214 10.18
177 7.40
148 6.08
138 5.93
143 5.60
136 5.34
130 5.11
23 4.67
23 4.56
20 3.78
1301 6.37

นร.ที่น้ำหนักและ
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
3
5.36
88 4.57
132 6.28
106 4.43
86 3.53
88 3.78
68 2.66
66 2.59
65 2.55
14 2.85
11 2.18
10 1.89
737 3.61

น.ร.ที่มีน้ำหนักสูง
กว่าเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
5
8.93
303 15.73
329 15.65
448 18.72
604 24.79
548 23.56
660 25.85
726 28.49
748 29.39
128 26.02
134 26.59
144 27.22
4,777 23.41

จากข้อ มู ล จำนวนนั ก เรี ย นภาคเรียนที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (ข้อ มู ล 10 มิ .ย.62) มี
นักเรียนทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน
จะเห็นว่า มีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำเกณฑ์ 1,940 คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่า
เกณฑ์ 1,301 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 นักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 737 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.61 และนักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 4,777 คิดเป็นร้อยละ 23.41

๒๒

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
ประเภท
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
เด็กยากจน
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
กำพร้า
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
อื่น ๆ
รวม

ชาย
10
4
4,128
28

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
หญิง
รวม
6
16
7
11
3,852
7,980
23
51

ร้อยละ
0.08
-0.05
39.10
0.25

4,170

3,888

39.48

8,058

จากข้ อ มู ล จำนวนนั ก เรี ย นภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (ข้ อ มู ล 10 มิ .ย.62)
นักเรียนทั้งสิ้น 20,410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส โดยแยกตามประเภทความด้อยโอกาส
จะเห็นว่า มีจำนวนนักเรียนยากจนมากที่สุด คือ 7,980 คน รองลงมากำพร้า 51 คน เด็กถูกทอดทิ้ง
16 คน และน้อยที่สุด คือ ชนกลุ่มน้อย 11 คน

๒๓

นักเรียนพิการที่เรียนรวม จำแนกตามความพิการ แยกระดับชั้น
ประเภทความพิการ
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์
ออทิสติก
ความพิการซ้ำซ้อน
รวม

ก่อนประถม
ชาย หญิง รวม
- - - 1 1
3 - 3
- - -

-

จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย
4 3
7 1 - 1 5
1 1
2
- - - 1
31 16 47 1 2 3 35
10 3 13 2 2 4 12

รวมทั้งสิ้น
หญิง รวม
3 8
2 3
18 53
5 17

ร้อยละ
0.04
0.01
0.26
0.08

- 673 238 911 101 20 121 774 258 1,032 5.06
- 2 3
5
- - - 2 3 5 0.02
- 31 2 33 1 - 1 32 2 34 0.17

3 2 5 21 6 27 - - - 24 8 32 0.16
- 1 1 14 10 24 3 1 4 17 12 29 0.14
6 4 10 787 282 1,069 109 25 134 902 311 1,213 5.94

จากข้ อ มู ล จำนวนนั ก เรี ย นภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (ข้ อ มู ล 10 มิ .ย.62)
นักเรียนทั้งสิ้น 20410 คน มีการเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม โดยแยกตามประเภทความพิการ
จะเห็นว่า มีจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด คือ 1,032 คน รองลงมาบกพร่องทาง
สติปัญญา 53 คน บกพร่อง ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 34 คน ออทิสติก 32 คน ความพิการซ้ำซ้อน
29 คน บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุ ขภาพ 17 คน บกพร่องทางการเห็ น 8 คน
บกพร่องทางการพูดหรือภาษา 5 คน และน้อยที่สุด คือ บกพร่องทางการได้ยิน 3 คน
นักเรียนต่างสัญชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562) นักเรียนทั้งสิ้น 20,410 คน มีนักเรียนที่เป็นสัญชาติไทย
20,200 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 และมีนักเรียนต่างสัญชาติรวม 210 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03
จำแนกเป็ น พม่า 112 คน กัมพู ช า 59 คน ลาว 18 คน ไม่ป รากฏสั ญ ชาติ 15 คน อื่น ๆ 4 คน
ฟิลิปปินส์ 1 คน และมาเลเซีย 1 คน

๒๔

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
ฐานะ มีปัญหา สมรส มีปัญหา ต้องคดี/ เจ็บป่วย/ อพยพ หาเลี้ยง อื่นๆ
ยากจน ครอบ แล้ว ในการ ถูกจับ อุบัติเหตุ ตาม
ครอบ
ครัว
ปรับตัว
ผู้ปกครอง ครัว
1
1
-

รวม
1
1

จำนวนนักเรียนต้นปีการศึกษา 2561 (ป.1 - ม.3) จำนวน 16,667 คน มีนักเรียนออก
กลางคัน เมื่อสิ้นปีการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.006

๒๕

นักเรียนที่จบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ ม.1 และเทียบเท่า
พื้นที่/จำนวนนักเรียน
ศึกษาต่อ
จังหวัดเดิม จังหวัดเดิม ต่าง กทม. จังหวัด ต่างจังหวัด
สพท.เดิม ต่างสพท. จังหวัด
เดิมต่างสังกัด ต่างสังกัด
โรงเรียนเดิม
339
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.
443
815
39
4
637
31
โรงเรียนสังกัดเอกชน
4
2
13
โรงเรียนสังกัดพระปริยตั ิธรรมฯ
2
กศน.
1
6
1
อื่น ๆ
6
14
6
132
7
โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ.
4
29
1
รวม
792
829
50
6
819
40

มีจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 (สิ้นปีการศึกษา 2561)
มีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
จำนวน 2,536 คน

รวม
339
1,969
19
2
8
165
34
2,536

จำนวน 2,536 คน
ร้อยละ 100

นักเรียนที่จบชั้น ม.3 และศึกษาต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ชาย
58
124
2
37
36
1
1
259

โรงเรียนเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด
เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่นใน กทม.
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
สถาบันอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ
บวช
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
รวม

จำนวนนักเรียน
หญิง
82
4
115
2
10
17
230

มีจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (สิ้นปีการศึกษา 2561) จำนวน 489 คน
มีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
จำนวน 434 คน ร้อยละ 88.75

๒๖

รวม
140
4
239
4
47
53
1
1
489

จำนวนนักเรียนที่จบแต่ละระดับชั้น จำแนกตามเวลาที่ใช้ในการเรียน
เรียนจบภายในเวลา
จำนวน
ชั้น
มากกว่า
นักเรียนที่จบ 3 ปี ร้อยละ 4 ปี ร้อยละ 5 ปี ร้อยละ
ร้อยละ
5 ปี
ป.3 (นับตั้งแต่
2,516 2,471 98.21 22 0.88 23 0.91
เข้าเรียน ป.1)
ป.6 (นับตั้งแต่
2,536 2,514 99.13 22 0.87 เข้าเรียน ป.4)
ม.3 (นับตั้งแต่
489
484 98.98 5 1.02 เข้าเรียน ม.1)
จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
เกณฑ์การประเมิน

อ.1 อ.2
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
0 1
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
0 0
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0 0
2 เกณฑ์
0 0
3 เกณฑ์
0 0
4 เกณฑ์
0 0
รวม
0 1

อ.3
1
0
0
0
0
0
0
1

ป.1
7
0
0
0
11
2
29
9

๒๗

ป.2
0
0
0
0
5
0
12
17

ป.3
0
0
0
0
3
0
14
17

ระดับชั้น
ป.4 ป.5
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 2
14 19
15 23

ป.6
0
0
0
0
0
1
13
14

ม.1
2
0
0
0
2
3
26
33

ม.2
0
0
0
0
0
1
19
20

ม.3
1
0
0
0
0
1
4
6

รวม
14
0
0
0
22
10
150
196

-

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
วัดโพธิ์ตะควน
วัดดอนบุบผาราม
วัดปู่เจ้า
วัดลาดปลาเค้า
วัดปากคลองกุ่ม
วัดโบสถ์
วัดเถรพลาย
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลศรีประจันต์
วัดเสาธงทอง

อำเภอ
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
บางปลาม้า

ขนาดโรงเรียน
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
เล็ก
เล็ก

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
วัดบ้านกล้วย
บ้านท่าเสด็จ
วัดจระเข้ใหญ่
วัดราษฎร์บำรุง
วัดช่องลม

อำเภอ
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
บางปลาม้า

๓๔

ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง

ผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2561

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 อันดับแรก
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
วัดดอนกระเบื้อง
อนุบาลวัดสวนหงส์
วัดไผ่ขวาง
วัดแก้ว
วัดคันทด
วัดวังกุ่ม
วัดตปะโยคาราม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
วัดดอนตาจีน

อำเภอ
บางปลาม้า
บางปลาม้า
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
บางปลาม้า

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็กพิเศษ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด อันดับแรก (จำแนกวิชา)
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
วิชา
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคำนวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

ลำดับคะแนน
โรงเรียน
อำเภอ
อันดับแรก
วัดดอนกระเบื้อง บางปลาม้า
อันดับแรก
วัดแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
อันดับแรก
วัดไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี

๔๐

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็กพิเศษ

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านการศึกษา

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกได้ดังนี้

ภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)
จุดแข็ง

จุดอ่อน

S1 โครงสร้างองค์กร (Structure)
1. มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบ่งงาน มี
อำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน สร้างเครือข่ายในระดับ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
2. สพป. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดแนว
การปฏิบัติงานตามคุณธรรมหลักขององค์กร คือ
มีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา
S2 ระบบการบริการ (Services)
1. มีระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ด้าน
ต่าง ๆ เช่น DLTV,BBL ,PBL
3. มีศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การให้บริการของกลุ่มงานมีระบบและขั้นตอน
ทีช่ ัดเจน เช่น คู่มือการให้บริการ แผ่นพับแนวปฏิบัติ
การให้บริการ One Stop Service
5. การบริการข้อมูลข่าวสารมีช่องทางในการสื่อสาร
ที่หลากหลาย เช่น ไลน์ เว็บไซต์ facebook, e-mail,
Video Conference ฯลฯ

๔๑

-

-

จุดแข็ง

จุดอ่อน

M1 บุคลากร (Man)
1. ผู้บริหาร สพป.สพ.1 มีภาวะผู้นำสูง
1. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไม่
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการ
เต็มประสิทธิภาพ
ดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ
2. ขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
3. บุคลากรในองค์กรมีทักษะเฉพาะด้านที่
คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายและทำงานเป็นทีม
3. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงสายงาน
4. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีวินัย คุณธรรม
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาด
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส่งผลต่อ
นักเรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
การเรียนรู้
6. ครูบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และขาดความเป็นครู
มืออาชีพ
7. ครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอน เช่น
การเงิน บัญชี พัสดุ ข้อมูล ฯลฯ
8. ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในบาง
สาระวิชาที่เกิดใหม่ เช่น วิทยาการคำนวณ
(Coding)
M2 วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material)
สถานศึกษามีครุภัณฑ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอและขาด
ความทันสมัย
-

M3 การเงิน (Money)
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีหนี้สิน ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน

M4 การบริหารจัดการ (Management)
1. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ สพป. ชัดเจน 1. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และเป็นระบบ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ
2. มีแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
อย่างยั่งยืนชัดเจน
2. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาต่ำกว่า
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

๔๒

จุดแข็ง

จุดอ่อน

4. การบริหารงานการเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นไป 3. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก ครูไม่ครบชั้น
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และทรัพยากรไม่เพียงพอ
5. การบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. มีสถานศึกษาที่เป็นแม่ข่าย (โหนด) ของภาคกลาง
ในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC

ภายนอก (โอกาส อุปสรรค)
โอกาส

อุปสรรค

S1 สภาพสังคม (Social)
1. มีเครือข่ายระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
1. การหย่าร้างและครอบครัวแตกแยกส่ง
สุพรรณบุรีที่หลากหลาย
ผลกระทบต่อคุณภาพนักเรียน
2. องค์กร ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายให้
2. ปัญหาภัยธรรมชาติส่งผลต่อการบริหาร
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
3. สุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อ 3. อัตราการเกิดของประชากรลดลง (ข้อมูล
ต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพ
กรมการปกครอง)
4. มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เอื้อต่อการจัด
4. การย้ายถิ่นฐานของประชากรวัยเรียน (ทร.14)
การศึกษา
มีการอพยพและเคลื่อนย้ายถิ่นแรงงาน
5. มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
5. การขาดวินัย และความรับผิดชอบของคนใน
หลากหลาย
สังคมทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียน
6. กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน ของ สพฐ.
ไม่ส่งผลต่อการพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
T1 เทคโนโลยี (Technological)
มีโครงข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
1. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานต่ำไม่
(INTERNET มีความเร็วสูง และครอบคลุมทุก
ตรงตามความต้องการ ไม่เหมาะกับสภาพปัจจุบัน
พื้นที)่ ผู้ให้บริการมีการแข่งขันสูง ทำให้มีโอกาส
2. ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง 3. ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้านสารสนเทศที่ใช้ใน
การบริหารที่ใช้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

๔๓

โอกาส

อุปสรรค

E1 สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
มีการคมนาคมที่สะดวก ในการติดต่อประสานงาน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ขาดสภาพคล่อง ใน
และการให้บริการ
การดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบต่อการศึกษา
P1 การเมือง การเปลี่ยนของรัฐบาล (Political)
นโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมและ
1. ภาระงานหน่วยงานอื่นทำให้สถานศึกษาต้อง
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้ครูสอนนักเรียนได้ไม่เต็ม
เวลา
2. งบประมาณที่ผ่านหน่วยงานอื่นล่าช้า
3. ระบบการประเมินต่าง ๆ เน้นเอกสารมากกว่า
ประเมินสภาพจริง
4. การจัดงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา
5. ระบบโครงสร้างของกระทรวง ทำให้การทำงาน
ซ้ำซ้อน และล่าช้า (กศจ. การบริหารงานบุคคล และ
แผน)
6. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้
กระบวนการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง
M1 บุคลากร (Man)
1. สถานศึกษาขาดแคลนครูที่ตรงวิชาเอก
2. จำนวนบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง
ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานที่
เพิ่มขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ธุรการตามกรอบอัตราประจำกลุ่มไม่
ครบทุกกลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
3
0
0.54
0
2
0
0.34
0
5
1
1.00
0.20
0
1
0
0.15
0
3
0
0.42
4
3
0.64
0.48
+ 2.52 - 1.25
+ 0.64

น้ำหนัก

S1 โครงสร้างองค์กร (Structure)
S2 ระบบการบริการ (Services)
M1 บุคลากร (Man)
M2 วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material)
M3 การเงิน (Money)
M4 การบริหารจัดการ (Management)

0.18
0.17
0.20
0.15
0.14
0.16
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรุปปัจจัยภายใน

สรุปผล
+ 0.54
+ 0.34
+ 0.80
- 0.15
- 0.40
+ 0.16

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEPM)
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก

น้ำหนัก

S1 สภาพสังคม (Social)
T1 เทคโนโลยี (Technological)
E1 สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
P1 การเมือง การเปลี่ยนของรัฐบาล (Political)
M1 บุคลากร (Man)

0.20
0.21
0.22
0.19
0.18

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
สรุปปัจจัยภายนอก

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก
สรุปผล
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
3
2
0.60
0.40 + 0.20
4
2
0.84
0.42 + 0.42
5
2
1.10
0.44 + 0.66
2
2
0.38
0.38
0
0
1
0
0.18 + 0.18
+ 2.92 - 1.82
+ 0.55
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O โอกาส
Stars

Question Marks

+ 2.92
+0.55

S จุดแข็ง

+0.64

Cash Cows

W จุดอ่อน

- 1.25

Dogs

T อุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนที่ได้สถานภาพของหน่วยงาน
อยู่ในลักษณะ Stars (เอื้อและแข็ง)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก จะเห็นว่าจุดแรเงา
หรือจุดน้ำเงินหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฎอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งถือว่าเป็น Stars
แสดงให้เห็นว่าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีสภาพแวดล้อมภายในแข็งและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อ คือ ภายใน มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อม
ในการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ชัดเจนและเป็นระบบ การบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การแบ่งงานมีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน มีการสร้าง
เครือข่ายในสถานศึกษาอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น DLTV, BBL, PBL มีศูนย์การ
เรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งบุคลากรมีทักษะเฉพาะด้านที่หลากหลายและทำงานเป็นทีม
ส่วนภายนอกแข็ง คือ องค์กร ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีเครือข่ายระดับอุดมศึกษาในจังหวัดที่หลากหลาย มีโครงข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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ผู้ให้บริการมีการแข่งขันสูงทำให้มีโอกาสเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง มีการคมนาคม
ที่สะดวกในการติดต่อประสานงานและการให้บริ การ สุพรรณบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพ มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา
จากภาพ จะเห็นว่า มีไข่บางส่วนอยู่ใน Question Marks Cash Cows และ Dogs
เนื่องจากยังมีอุปสรรคอยู่บ้างคือ ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนักเรียน มีการ
อพยพและเคลื่อนย้ายถิ่นแรงงาน ประชากรวัยเรียนจึงต้องย้ายถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้มี
ผลกระทบต่อการศึกษา ระบบโครงสร้างของกระทรวงทำให้การทำงานซ้ำซ้อน ล่าช้า งบประมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้านสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ภาระงานหน่วยงานอื่นทำให้
สถานศึกษาต้องปฏิบัติงานมากขึ้น ครูสอนนักเรียนได้ไม่เต็มเวลา สถานศึกษาขาดแคลนครูที่ตรงวิชาเอก
จำนวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบทำให้บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และมีจุดอ่อนคือ
ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ ครูใช้เทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงสายงาน ครูไม่ครบชั้นและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส่งผลต่อนักเรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ครูบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก
ขาดความเป็นครูมืออาชีพ มีทั้งมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีหนี้สิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สถานศึกษามีครุภัณฑ์
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอและขาดความทันสมัย ผลทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ และมีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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ส่วนที่ ๓

นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
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ส่วนที่ ๓
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้นำกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน
พ.ศ.2563)
11. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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3. มีงานทำ – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงาน
เป็น และมีงานทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำ
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ 20 หลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นผลให้มีประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ในร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับในมาตรา 54 ว่า
มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอบปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการ
และตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จั ดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลื อผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ำ
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
คณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕๑

3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝันระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๕๒

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคม คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศ รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่ม
ผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขดี ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
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2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก
ช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
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6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ผู้นำประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน
ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่น
ในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการ
ให้ความช่วยเหลือที่คำนึกถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้
เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย
ของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยจงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบ
ดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบ
และจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก
และรูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการ
ของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้
รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อม
ทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน
เป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว
กำลังคนที่กำลังจะเช้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับ
ฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
8.4 ดึงดูคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มี
ความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒ นาทุนมนุษย์ให้ พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล และ
อุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุก
ฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8.8.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและ
บูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก สงเสริม
กระบวนการการทำงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกร
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
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8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรื อ
ส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศลากรสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงาน
ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและ
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการ
เรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝั งวินัย และ
อุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพ
กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไก
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษ
ผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน
ประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพ
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ของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรี ยนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบัน
การศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทย
ทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต
ด้านที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ การขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและ
ภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มี
ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี
ระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ
ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์
สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้
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ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้าง
ขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ
และการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจำวัน
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ
โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้
โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยต่อไป
11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดย
กำกับ ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบ
มากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่า
กับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบ
กับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
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นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบ
ดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาทีย่ ั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก
รับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต
การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์
เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2)
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
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เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์
มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจำวัน
และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ ดำเนิน
ชีวิต
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
- ส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิด ความจำ
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับ
การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ ความ
เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทาง สังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้น
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการ
เตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
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- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผู้เรียนต่ำกว่า เกณฑ์
มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นของพื้นที่ และ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้ง
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลียงให้ ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การ
พัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทำและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
- จัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการ ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการ
มีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
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ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง
ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขับการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเหมาะสมกับช่วงวัย
5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในพื้นที่พิเศษ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
4. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีความ
เป็นพลเมือง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

๖๗

4. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย
ในการดำเนินชีวติ มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์
ที่ 3) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

๖๘

วิสัยทัศน์

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา

๖๙

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๒.ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น
และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ

๗๐

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรม รา
โชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ยนมี ความเป็ นเลิ ศตามความถนั ดและ
ความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
๓. ผู้ เรี ย นได้ รั บ โอกาสเข้ าสู่ เวที ก ารแข่ งขั น
ระดับนานาชาติ

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

๗๑

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่าง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

๗๒

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบ
ลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มคี ุณภาพของประชาชน

ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตาม
สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗๓

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์
เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ
3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มี
การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ
มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน
และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่
ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป
๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการ
วิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัด
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
จุดมุ่งเน้น
1. ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีและเน้นการจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสมดุล
ของระบบนิเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนฐานราก ธุรกิจ SMEs และ OTOP ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. การพัฒนาและส่งเสริมให้คนและชุมชนมีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะในการดำรงชีวิต
สามารถปรับตัว ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายการพัฒนา
“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข”
เป้าประสงค์รวม
1. จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายใน
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการ
แข่งขัน
3. แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหกรรมกีฬาเกิดขึ้นในจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา
การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food
safety) และผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer / Smart Farming พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Ford
Safety) จากสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจน
สนับสนุน งานวิจัย และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start
Up / OTOP / วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายสินค้า
เกษตร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tousism) ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า
บริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล พัฒนาปัจจัย/โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน เพิ่มมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนวัตวิถี พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน /
แหล่งท่องเที่ยวสินค้า otop / แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ ยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมการจัดการแข่ง ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงรุก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สู่ความยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุล
ของธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยกำจัดขยะมูลฝอยลากร
บำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน และสนับสนุนธุรกิจป่าไม้ที่ถูกกฎหมาย
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการ
อนุรักษ์พลังงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานการใช้บริการสุขภาพ
และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณะสุข เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันการศาสนา ชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะ
และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

๗๗

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็น
คนดี มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
เต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
จำเป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดการระบบดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสภาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความ
รัก และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปใหม่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการ
จัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

๗๘

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานลากรพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
1.3 ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน ๖15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น
1.4 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
1.5 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
1.6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
1.7 จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)
1.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมี
วินัยและมีจิตสาธารณะ
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่
จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

๗๙

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
3.2 ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้
มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัด
กิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา
กลยุทธ์ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๘๐

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น
1.2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
1.3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน
1.4 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น
1.5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ)
1.6 ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม
1.7 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
เป้าประสงค์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่ำ
30 Mbps
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLTV, DLIT, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
หน่วยงานทางการศึกษามีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุ กช่ว งวัย มีจิตสำนึ กรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษามีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2.2 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับ
ความรู้ความสามารถ
2.3 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา/
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.1 จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพิ่มขึ้น
3.2 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
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ส่วนที่ ๔

ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ ๔
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
การพัฒนาประเทศไทย ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) รัฐบาลได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๖ ยุทธศาสตร์
สำคัญคือ การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมี
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด “Thailand ๔.๐” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนโยบาย
ของการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ที่จะผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเพื่อให้เป็นรูปธรรมใน
ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ด้านความมั่นคง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่มุ่งผลิต พัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ เช่น การประสานงาน การขับเคลื่อนนโยบาย ระดับเขตพื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การกำกับ ติดตาม การนำจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติโดยในส่วนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน
จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา และการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ
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ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การสร้างและการพัฒนาระบบคุณภาพ การเชื่อมโยง
นโยบายในส่วนต่าง ๆ รวมถึงแนวนโยบายของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดการประสาน
สอดคล้องเป็นองค์รวม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐
มาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานนโยบาย สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. การพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ของคนในองค์กร (Personal Mastery) ในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) รวมพลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายเดียวกัน
และการพัฒนาระบบการคิดของคนในองค์กร (Systems Thinking) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เห็นขั้นตอน แนวทางการพัฒนางานและการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในการทำงาน เป็นต้น
๓. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้อง
ทำงานด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
๔. การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่
๔.๑ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การศึกษาให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔.๒ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น เอกชน องค์กรชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เช่น โรงเรียนประชารัฐ สนับสนุนให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป็นต้น
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
๕.๑ สร้างระบบการวางแผนและพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด ให้มีความเข้มแข็ง
๕.๒ พัฒนาระบบการสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียน
๕.๓ พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
๖. โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเครือข่ายปฐมวัย โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ โดยใช้รูปแบบพี่ช่วยน้อง โรงเรียน
ใกล้เคียง เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

๘๔

๗. สร้างและพัฒนาระบบการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีความเข้มแข็ง
๗.๑ การประกันคุณภาพภายใน โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงพื้นที่และกระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร
๗.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้กระบวนการบูรณาการความร่วมมือ
ช่วยเหลือบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๗.๓ การทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียน เป็นระยะและต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับ การทดสอบระดับชาติ เช่น National Test : NT, Ordinary National Educational Test : O-net
และ Programme for International Student Assessment : PISA เป็นต้น
๘. พัฒนาโรงเรียนสู่ “โรงเรียนมาตรฐานสูง”
๘.๑ การบริหารจัดการคุณภาพ ด้วยกระบวนการบริหาร เช่น แบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based
Management : RBM) แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) เป็นต้น
๘.๒ การจัดการเรียนการสอนคุณภาพ โดยครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ภายใต้ห้องเรียนคุณภาพ (Star Classroom) ห้องเรียนไร้พรมแดน (Smart Classroom)
๘.๓ นักเรียนมีคุณภาพ
๘.๓.๑ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรกำหนด ทั้งด้านทักษะ การสื่อสาร
(Communication skill) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skill) การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative problem solving skill) ทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) และทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Computing skill)
๘.๓.๒ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑ Century Skills) เช่น ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation Skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(Information Media and Technology Skills) ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ (Life and Career
Skills) เป็นต้น
๘.๓.๓ นักเรียนมีทักษะตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ได้แก่
PISA (Programme for International Student Assessment) จากการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า
Literacy ใน ๓ ด้าน คือ การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
๘.๓.๔ นักเรียนมีความพร้อมสู่อาเซียน โดยการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ
เน้นทักษะการสื่อสาร (Communication Language Approach) การส่งเสริมพัฒนาครู (Teaching Training)
ขยายหลักสูตรการเรียนการสอน MEP : Mini English Program/EP : English Program / EBE : English
Bilingual Education จัดการเรียนการสอนแบบ Phonics เป็นต้น
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เงื่อนไขสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแสวงหาจุดเด่น จุดเน้น การพัฒนางานที่นอกเหนือจาก
นโยบาย เพื่อสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือสู่ความเป็นเลิศ (Management excellence)
๒. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา คิดสร้างสรรค์พัฒนางาน ในเชิงบริหารจัดการศึกษา ได้อย่าง
อิสระ มีนวัตกรรมของตนเอง
๓. บริหารจัดการตามนโยบาย 3R Model (๓ คืน โมเดล)
๓.๑ คืนครูสู่ห้องเรียน : สอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรเต็มศักยภาพ
๓.๒ คืนผู้บริหารสูโ่ รงเรียน : บริหารเต็มเวลา เต็มศักยภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๓ คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู : นิเทศเต็มพิกัด เชิงลึก รู้จริง รู้กว้าง
๔. ดำเนินการตามนโยบายคืนความสุข ให้กับนักเรียน ( 3 คืน )
๔.๑ คืนธรรมชาติ : ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักธรรมชาติ ตระหนักและหวงแหน
ธรรมชาติชี้ให้เห็นภัยพิบัติ ที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ เรียนรู้การดำเนินชีวิต ในสภาวการณ์ที่โลก
กำลังเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรุนแรง
๔.๒ คืนวัฒนธรรม : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับวิถีชวี ิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย เพื่อให้วัฒนธรรมไทย เป็นรากฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๔.๓ คืนความเป็นไทย : ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้ภูมิหลัง
ของบรรพบุรุษไทย รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย มีวินัย ในตนเอง

เป้าหมายการบริหารจัดการศึกษา
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๘๘

แนวทางการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการแนวทางในการส่งเสริม
ดังนี้

มาตรการที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงาน
๑. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างอัตราเวลาเรียน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ลงมือทำ(Active Learning)
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างหลากหลาย
๓. มีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างรอบด้าน และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. พัฒนาสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการศึกษา
๕. ยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
๗. เร่งรัดการอ่านการเขียน และการสื่อสารภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชา
อื่น ๆ

มาตรการที่ ๒ การปรับปรุงพัฒนาวิธีการประเมิน การทดสอบ และการวัดผล
แนวทางการดำเนินงาน
๑. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทดสอบ การประเมิน และการวัดผลให้ได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
๒. มีการวัดและประ+เมินผลนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง
(Assessment)
๓. ส่งเสริมการจัดทำข้อสอบ ที่มีลักษณะการเขียน (อัตนัย) เพื่อฝึกทักษะการเขียน การคิด
วิเคราะห์ให้เพิ่มมากขึ้น
๔. ฝึกทักษะการทำข้อสอบ เชิงคิดวิเคราะห์ เช่น PISA (Programme for International
Student Assessment) ข้อสอบ NT (National Test) O-NET (Ordinary National Educational Test)
เป็นต้น
๕. จัดทำคลังข้อสอบ คลังสื่อ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลสำหรับครูนำไปใช้ในการวัด
และประเมินผลนักเรียน
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มาตรการที่ ๓ การแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
แนวทางการดำเนินงาน
๑. ใช้กระบวนการ PLC : (Professional Learning Community) เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. มีการซ่อมเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเก่ง
ปานกลาง อ่อน นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เป็นต้น
๓. ใช้วิธีการซ่อมเสริม แก้ปัญหา พัฒนานักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น พี่สอนน้อง
เพื่อนช่วยเพื่อน คู่หูคู่ติว ศิษย์เก่าช่วย ผู้ปกครองช่วย เป็นต้น
๔. มีการสร้างสื่อ นวัตกรรม จัดทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน และนำมาใช้
อย่างเหมาะสม
๕. มีการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ให้ขวัญและกำลังใจ
๖. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนรายบุคคล

มาตรการที่ ๔ การประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเรียน
ของนักเรียน
แนวทางการดำเนินงาน
๑. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
๒. ประสานผู้ปกครอง ในการกวดขันด้านการอ่าน การเขียนการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิด เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน

๙๐

วิสัยทัศน์ (VISION)
การศึกษาดีมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
ลดความเหลื่อมล้ำ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา

เป้าประสงค์ (GOALS)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๙๑

จุดเน้น (FOCUS)
สร้างโรงเรียนดี
สร้างผู้บริหารดี
สร้างครูดี
สร้างนักเรียนดี

ให้ชุมชน
ให้โรงเรียน
ให้นักเรียน
ให้บ้านเมือง

ค่านิยม (VALUE)

S : Self-discipline
P : Public responsibility
B : Be volunteer
1

๙๒

มีวินัย
รับผิดชอบ
จิตอาสา
สร้างนักเรียนดี

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต พลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม อาสารั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ผู้ อื่ น และสั ง คม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยรวมซื่ อสั ตย์ สุ จริต มัธยั สถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบ ดีศ รีสิ นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิ ร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒ นานักเรียนให้ มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี 5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
การค้ ามนุ ษ ย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ยพิ บั ติ มนุ ษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภั ยพิ บั ติ ต่ าง ๆ
ต่าง ๆ เป็นต้น
เป็นต้น
4. ผู้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ กลุ่ ม ผู้ ด้อ ยโอกาส ได้ รับ 6. ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
การบริก ารด้านการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานที่มี คุณ ภาพ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
และเหมาะสมตรงตามความต้ องการ สอดคล้ องกั บ
บริบทของพื้นที่

๙๓

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกระดับ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้ เรี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ ตามความถนั ด และ ๒. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและได้รับการ
ความสนใจ นำไปสู่การพัฒ นาทักษะวิชาชีพ เป็น ส่ งเสริมตามความถนั ดและความสนใจ นำไปสู่
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึ กษาผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะ ที่ จ ำเป็ น ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งการอ่ า น
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เรื่ อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
๓. นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกาสเข้ าสู่ เวที ก ารแข่ งขั น 4.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ระดับนานาชาติ
ความสามารถ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละสถานศึกษามีการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ร้อยละสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่น
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม (O-NET) มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในแต่ ล ะวิ ช า
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง

๙๔

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

6. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำ ตามความถนัดและความต้องการของ
ตนเองมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินทีเ่ หมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
7. ร้อยละผู้เรียนทีม่ ีศักยภาพในการจัดการสุข
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
5. พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

8. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
9. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะ/ภารกิจหลัก/นโยบาย
10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
11. ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน ประเภท
ขนาด และพื้นที่
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ
4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
5. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สภาพ
ข้อ เท็ จ จริ ง โดยคำนึ งถึ งความจำเป็ น ตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการทำนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

2. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรม
ทีผ่ ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
เพื่อจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และชุมชนได้ ตามแนวทาง Thailand 4.0

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานสำนักงานสีเขียว (GREEN
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

6. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
ฯลฯ

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
4. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อ
ลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษา
และที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
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7. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้ สร้างจิตสำนึก และจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้าน
การสร้างสำนึก ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
8. ร้อยละของสถานศึกษานำขยะมาใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
9. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง

๘. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการนำ 3Rs มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความ
1. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
เป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
ครอบคลุ ม ด้ านการบริ ห ารวิช าการ ด้ านการ บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านบริหาร
บริหารงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุ คคล วิชาการ
และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงบประมาณ
3. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้าน
บริหารงานบุคคล
4. ร้อยละความสำเร็จของสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงานทั่วไป

๙๘

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
6. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีระบบการสนับสนุน
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. ร้อยละของสถานศึกษาตามเป้าหมายของ
โครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment :
ITA)
4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
9. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การบริหารและการจัด การเรียนการสอนอย่าง ตัดสินใจ ทั้งระบบ
เป็นระบบ
10. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานในสังกัด
11. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ
นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)

๙๙

ส่วนที่ ๕
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม
และงบประมาณ
ตามกลยุทธ์

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

ส่วนที่ ๖

การบริหารแผนสูก่ ารปฏิบัติ

ส่วนที่ ๖
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับกลไก
ในการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการสู่ความสำเร็จสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ยึดหลักการบริหาร ดังนี้
1. หลักการเชื่อมโยงและบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน มีการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรใน
เขตพื้นที่การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ของการใช้
งบประมาณ และจัดสรรระดมทรัพยากรร่วมกัน
2. หลักการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แสวงหาและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. หลักการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่เป็นระบบ วัดผลสำเร็จในการดำเนินการโดยเทียบกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
นโยบายปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาการศึกษา

ทบทวน/ปรับแผน

สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง
ความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล

กระบวนการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม
เวลา
ผู้ปฏิบัติ
งบประมาณ

๑๒๙

กระบวนการในการนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการตามแผนภูมิ โดย
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์
2. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน
2.2 สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์
2.3 กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยจะต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัด
ความสำเร็จและกำหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์
และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
การดำเนินงานตามภารกิจ
4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมที่จะนำกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติได้สำเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการ
ทำงาน ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน เป็นต้น

๑๓๐

ภาคผนวก

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
1. นายไพศาล ปันแดน
2. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้จัดทำ
1. นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. นางจินตนา องค์ปรีชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5. นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6. นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางสาวชนิดา แสวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8. บุคลากรในสำนักงานทุกท่าน

รวบรวม/เรียบเรียง
นางจินตนา องค์ปรีชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นางสาวธษฤวรรณ คำประดับเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๓๗

