คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565
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การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา และใชแผนดังกลาวเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอขอบคุณคณะทํางานตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย
ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 ดังกลาว จะนําไปสูการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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สวนที่ 1
บทนํา
บริบททั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดตากตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,324,156.25 ไร เปนจังหวัดที่มีขนาดเปนอันดับ 4 ของประเทศ และเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ
ตั้งอยูระหวาง เสนรุงที่ 15 องศา 50 ลิปดา 36 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟลิปดา
ตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล 116 เมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1
ถนนพหลโยธิน เปนระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ
มีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง
สวนที่ 1 ตั้งอยูด านทิศตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก
อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจา สภาพพื้นที่ สวนใหญเปนภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทาง
ทิศตะวันออกสูแมน้ําปงและแมน้ําวัง ทําใหเกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝงของแมน้ํา
สวนที่ 2 ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ
อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง และอําเภอทาสองยาง สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง ภูมิอากาศไดรับอิทธิพล
มาจาก มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุมชื้นฝนตกมากกวาซีกดานตะวันออก
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
ทิศใต
ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี
ทิศตะวันตก มีพรมแดนติดกับรัฐกระเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ยาวประมาณ
540 กิโลเมตร
(แมน้ําเมย 170 กิโลเมตร เทือกเขาตะนาวศรี 370 กิโลเมตร )
สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตาก แบงออกเปน 2 สวน คือ ดานตะวันออก ประกอบดวยภูเขาสูง
ประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ ซึ่งปกคลุมปาโปรงและปาเบญพรรณ และ ดานตะวันตก ประกอบดวย ภูเขาสูง
ประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ ปกคลุมไปดวยปาโปรง ปาดงดิบ และปาสน มีภูเขาที่สําคัญ ไดแก
ภูเขาถนนธงชัย เขาหลวงและเขาพระเมิน ทั้งนี้ เทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลางระหวางฝงตะวันออกกับฝงตะวันตก
ทําใหลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเปนตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมา
จากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทําใหซีกตะวันออกไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมไมเต็มที่ สภาพแหงแลง
สวนฝงตะวันตกจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกวาทําใหปริมาณฝนตกมีความชุมชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยูใน
เขตภูเขา แหลงน้ําที่สําคัญไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ําแมกลอง แมน้ําเมย คลองวังเจา และหวยแมละเมา
มีปาสวนแหงชาติ 15 ปา แรงธาตุที่สําคัญไดแก หินแกรนิต สังกะสี และหินปูน
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บริบทของสํ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 ที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พพ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560
ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยูเลขที่ 35 / 4 ถนนประสาทวิถี
ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก หางจากตัวจังหวัด 86 กิโลเมตร
โลเมตร ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก
อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง และมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา อําเภอวังเจา
ของจังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ประเทศสภาพพมา ระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231.25 ไร
คิดเปน รอยละ 65.30 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
อําเภอ
พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
คิดเปนรอยละ
แมสอด
1,986.116
12.11
แมระมาด
1,475.542
8.99
ทาสองยาง
1,920.387
11.71
อุมผาง
4,325.383
26.36
พบพระ
1,006.542
6.13
รวม
10,713.97
65.30
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 ขอมูลการปกครอง ประชากร และครัวเรือน
อําเภอ
แมสอด
แมระมาด
ทาสองยาง
พบพระ
อุมผาง
รวม

ตําบล

หมูบาน

10
6
6
5
6
33

90
57
67
55
36
305

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
83,612
82,195
165,807
29,873
28,665
58,538
46,980
44,197
91,177
43,466
41,897
85,363
23,170
21,323
44,493
227,101 218,277
445,378

จํานวน
ครัวเรือน
61,007
19,922
24,523
22,035
11,503
138,990

ขอมูลจาก : ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
1. ภาพรวมจํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
จํานวนโรงเรียนในสังกัด
อําเภอ

กลุม
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน หองเรียน
สาขา

สาขา

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ขาราชการ
ครู

หอง
เรียน

หองเรียน
ครู : นร.
:
นร.

แมสอด

5

38

1

3

10,833

628

478

1:17

1:23

แมระมาด

2

22

0

5

5,755

329

291

1:17

1:20

ทาสองยาง

2

19

2

43

13,882

657

639

1:21

1:22

พบพระ

2

23

2

1

13,302

676

494

1:20

1:27

อุมผาง

2

14

0

7

5,256

276

247

1:19

1:21

รวม

13

116

5

59

49,028

2,566

2,149

1:19

1:23

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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2. จํานวนนักเรียน
2.1 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2560 – 2562
จํานวนนักเรียน จําแนกตามปการศึกษา
ระดับชั้น
2560
2561
2562
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
118
135
253
204
201
405
200
197
397
อนุบาล 2
2,604 2,433 5,037 2,400 2,297 4,697 2,510 2,309 4,819
อนุบาล 3
2,484 2,263 4,747 2,582 2,399 4,981 2,411 2,314 4,725
รวมกอนประถม
5,206 4,831 10,037 5,186 4,897 10,083 5,121 4,820 9,941
ประถมศึกษาปที่ 1
3,209 2,868 6,077 3,425 2,986 6,411 3,541 3,133 6,674
ประถมศึกษาปที่ 2
2,781 2,298 5,079 2,710 2,531 5,241 2,924 2,651 5,575
ประถมศึกษาปที่ 3
2,471 2,374 4,845 2,528 2,191 4,719 2,450 2,379 4,829
ประถมศึกษาปที่ 4
2,214 2,225 4,439 2,322 2,299 4,621 2,374 2,135 4,509
ประถมศึกษาปที่ 5
2,177 2,157 4,334 2,079 2,120 4,199 2,192 2,204 4,396
ประถมศึกษาปที่ 6
1,999 2,200 4,199 1,972 2,077 4,049 1,951 2,038 3,989
รวมประถมศึกษา
14,851 14,122 28,973 15,036 14,204 29,240 15,432 14,540 29,972
มัธยมศึกษาปที่ 1
1,288 1,639 2,927 1,318 1,632 2,950 1,334 1,524 2,858
มัธยมศึกษาปที่ 2
1,118 1,427 2,545 1,087 1,475 2,562 1,145 1,499 2,644
มัธยมศึกษาปที่ 3
918 1,261 2,179 1,000 1,359 2,359
983 1,404 2,387
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
3,324 4,327 7,651 3,405 4,466 7,871 3,462 4,427 7,889
มัธยมศึกษาปที่ 4
144
272
416
143
287
430
221
287
508
มัธยมศึกษาปที่ 5
121
223
344
129
231
360
129
243
372
มัธยมศึกษาปที่ 6
119
196
315
115
207
322
125
221
346
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
384
691 1,075
387
725 1,112
475
751 1,226
รวมทั้งหมด 23,765 23,971 47,736 24,014 24,292 48,306 24,490 24,538 49,028
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป
2.2 จํานวนนักเรียนไมมีสถานะทางทะเบียน ( G )
ไมมีหลักฐาน(G)
อําเภอ
จํานวน รอยละ
แมสอด
1,809 16.70
แมระมาด
778
13.52
ทาสองยาง
1,574 11.34
พบพระ
1,376 10.34
อุมผาง
457
8.69
รวม 5,994 12.23

บัตรเลข 0
จํานวน รอยละ
2,029 18.73
533
9.26
1,485 10.70
1,306 9.82
693
13.18
6,046 12.33

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

อื่น ๆ (6,7,8)
ไทย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
479
4.42 6,516 60.15
137
2.38 4,307 74.84
700
5.04 10,123 72.92
632
4.75 9,988 75.09
526
10.01 3,580 68.11
2,474 5.05 34,514 70.40
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3. จํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2562
( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป )
จํานวนโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ป กศ.2560
ป กศ.2561
ป กศ.2562
ขนาดเล็ก
11 รร. 3 รร.สาขา 11 รร. 3 รร.สาขา 11 รร. 3 รร.สาขา
ขนาดกลาง
82 รร. 2 รร.สาขา 80 รร. 2 รร.สาขา 80 รร. 2 รร.สาขา
ขนาดใหญ
20 รร.
23 รร.
23 รร.
ขนาดใหญพิเศษ
3 รร.
2 รร.
2 รร.
รวม 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปการศึกษา 2562 มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้
4.1 จํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตามตําแหนง
รายการ
ระดับการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี
รวม
ผูอํานวยการสถานศึกษา
101
10
111
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
2
2
ครู
503
895
1,398
ครูผูชวย
97
888
985
รวม
703
1,793
2,496
หมายเหตุ : ขอมูลไมรวมอัตราวาง ( ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 )
4.2 จํานวนขาราชการครูในสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงและวิทยฐานะ
ป 2560 – 2562
จํานวนครู ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2560
2561
2562
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ชํานาญการ
27
21
34
ชํานาญการพิเศษ
84
70
76
เชี่ยวชาญ
1
1
1
รองผูอํานวยการ
2
3
สถานศึกษา
ชํานาญการ
6
6
1
ชํานาญการพิเศษ
2
1
1
ครู
570
841
755
ชํานาญการ
396
395
433
ชํานาญการพิเศษ
174
176
210
เชี่ยวชาญ
905
605
985
รวมทั้งสิ้น 2,167
2,119
2,496
หมายเหตุ : ขอมูลไมรวมอัตราวาง ( ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป )
ตําแหนง

รับเงินเดือน
ในอันดับ
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
ครูผูชวย

วิทยฐานะ
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4.3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
รายการ
ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

บุคลากรทางการศึกษา
38 ข
38 ค
(1)
(2)
1
1
6
5
10
7
8
1

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

5
-

7
1
2
2

1
1
18
6
10
9
11

-

-

4
1

-

5
1

9
2

2

8

34

5

18

67

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ป 2560 – 2562 ดังนี้
ขอมูล ณ วันที่
1 ตุลาคม ของทุกป
2560
2561
2562

บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
38 ข 38 ค (1) 38 ค (2)
5
13
39
5
18
2
9
37
5
18
2
8
34
5
18

รวมทั้งสิ้น
80
71
67

5. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ( Home School ) ปการศึกษา 2560 – 2562 ดังนี้
ปการศึกษา

จํานวน
ครอบครัว

อนุบาล

ชวงชั้นที่ 1
(คน)

ชวงชั้นที่ 2
(คน)

ชวงชั้นที่ 3
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

2560
2561
2562

30
35
46

1

23
25
36

12
17
22

-

35
42
59
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6. ผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET )
6.1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
6.1.1 เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ปการศึกษา 2560
40.17
28.38
29.23
34.13
32.98

ปการศึกษา 2561
48.79
30.62
28.37
35.28
35.77

ผลตาง ( + / - )
8.62
2.24
-0.86
1.15
2.79

6.1.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561

กลุมสาระ

เขตพื้นที่
45.41
40.57
27.58
31.64
36.34
36.31

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ประเทศ
52.98
46.68
34.59
40.47
41.22
43.19

+/-7.57
-6.11
-7.01
-8.83
-4.88
-6.88

เขตพื้นที่
40.17
28.38
29.33
34.13
32.98

ประเทศ
46.58
36.34
37.12
39.12
39.79

+/-6.41
-7.96
-7.89
-4.99
-6.81

เขตพื้นที่
48.79
30.62
28.37
35.28
35.77

ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14

+/-7.11
-9.13
-8.62
-4.65
-7.37

6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
6.2.1 เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ปการศึกษา 2560
42.98
26.23
19.98
29.83
29.76

ปการศึกษา 2561
47.41
25.97
23.89
32.95
32.56

ผลตาง ( + / - )
4.43
-0.26
3.91
3.12
2.80

6.2.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ปการศึกษา 2559
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 42.52
46.36 -3.84
44.66
49.00 -4.34
27.05
31.80 -4.75
23.28
29.31 -6.03
32.68
34.99 -2.31
34.04
38.29 -4.25

ปการศึกษา 2560
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 42.98
48.29 -5.31
26.23
30.45 -4.22
19.98
26.30 -6.32
29.83
32.28 -2.45
29.76
34.33 -4.58

ปการศึกษา 2561
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 47.41
54.42 -7.01
25.97
29.45 -3.48
23.89
30.04 -6.15
32.95
36.10 -3.15
32.56
37.50 -4.95

8

6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
6.3.1 เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ปการศึกษา 2560
37.59
30.51
20.74
16.35
25.39
26.12

ปการศึกษา 2561
36.22
31.31
21.41
19.67
26.53
27.03

ผลตาง ( + / - )
-1.37
0.80
0.67
3.32
1.14
0.91

6.3.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปการศึกษา 2559 – 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาพรวม

ปการศึกษา 2559
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 39.47
52.29 -12.82
31.68
35.89 -4.21
20.98
27.76 -6.78
18.60
24.88 -6.28
28.22
31.62 -3.40
27.79
34.49 -6.70

ปการศึกษา 2560
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 37.59
52.29 -14.70
30.51
49.25 -18.74
20.74
28.31 -7.57
16.35
24.53 -8.18
25.39
29.37 -3.98
26.12
36.75 -10.63

ปการศึกษา 2561
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 36.22
47.31 -11.09
31.31
35.16 -3.85
21.41
31.41 -10.00
19.67
30.72 -11.05
26.53
30.51 -3.98
27.03
35.02 -7.99

7. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT )
นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 – 2561
ปการศึกษา
ภาษา
คิดคํานวณ
เหตุผล
เฉลี่ยรายดาน
2559
43.57
32.72
45.88
40.72
2560
42.59
32.24
37.80
37.54
2561
42.85
40.30
38.83
40.66

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใชแผน
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก และนโยบายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภายใต 5 ยุทธศาสตร 1.) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2.) พัฒนาคุณภาพผูเรียน 3.) พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.) สรางโอกาสการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5.) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จากการดําเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ขอสรุปผลการดําเนินงานการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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การประเมินติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย

ระดับคุณภาพ

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4.00
3.67
5.00
3.14

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดี

4.00

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม

3.96

ดีมาก

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( พ.ศ.2560 )
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน )

ระดับ
คุณภาพ
4
3

คะแนน
ที่ไดรับ
48
33

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

4

74.25

ดีมาก

4

155.25

ดีมาก
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คะแนน 87.99
แตพิจารณารายดาน/ตัวชี้วัด พบวา
ลําดับ
1.

2.

3.

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT )
1.1 การปฏิบัติหนาที่
1.2 การใชงบประมาณ
1.3 การใชอํานาจ
1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการ
1.5 การแกไขปญหาการทุจริต
ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ( EIT )
2.1 คุณภาพการดําเนินงาน
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
2.3 การปรับปรุงระบบการทํางาน
ดานหนวยงาน ( OIT )
3.1 การเปดเผยขอมูล
3.2 การปองกันการทุจริต
คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

คะแนน
98.98
94.20
95.58
93.50
95.88
86.82
76.74
76.74
76.77
85.71
87.99

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562
คะแนนป 2559

คะแนนป 2560

คะแนนป 2561

คะแนนป 2562

พัฒนาการ
ป 61 / 62

72.77

89.67

84.17

87.99

+3.82
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ( SWOT Analysis )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
แนวทางจากผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก ( SWOT Analysis ) พบวา
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมนอก
โอกาส
1.พฤติกรรมผูรับบริการ (Customer Behaviors : C)
1.1 ผูปกครองใหความสําคัญสงบุตรหลานเขาเรียน
ในสถานศึกษาเพราะมีความเชื่อมัน่ ในการจัดการศึกษา
มีการบริหารองคกรที่เกิดจากการมีสวนรวมในการบริหาร
เกิดความโปรงใสตามมาตรฐาน IQA
1.2 บุคลากรในสถานศึกษา มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สงผลใหมีผลงานเปนที่ประจักษ
1.3 บุคลากรในสถานศึกษา มีความพรอม ในการจัด
การศึกษาและรวมมือ ในการพัฒนาจัดการศึกษาควบคู
กับหนวยงานทางการศึกษานอกสังกัด
1.4 สถานศึกษาและบุคลากร ไดรับการบริการ ติดตาม
ขาวสารอยางทั่วถึง และไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ

อุปสรรค
1.พฤติกรรมผูรับบริการ (Customer Behaviors : C)
1.1 ผูปกครองในเขตชุมชนเมืองมีคานิยม สงบุตรหลาน
เขาศึกษาตอในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนยอดนิยม
1.2 บุคลากรในสถานศึกษาอยูหางไกล มีปญ
 หาและ
อุปสรรคในการเดินทางมารับบริการ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1.3 สถานศึกษาบางแหง มีนักเรียนออกกลางคัน
เนื่องจากผูปกครองเปนชาวตางดาว ยายภูมลิ ําเนา และ
ชนเผา มีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อบางอยางที่เอื้อตอ
การออกกลางคัน

2. ปจจัยดานการเมือง ( Political : P )
2.1 มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีแผนยุทธศาสตรชาติ
เพื่อจัดทําแผนการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสงผล
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาศึกษา
2.2 มีกฎ ระเบียบ คําสั่ง ที่ชัดเจนถูกตอง ในการปฏิบตั ิ
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูรับผิดชอบ
2.3 ยุทธศาสตรและนโยบายจังหวัดไดสนับสนุน
ขับเคลื่อนบูรณาการจังหวัด
2.4 นโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดเกี่ยวกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก สงผลใหการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสอดคลองและรองรับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในพื้นที่

2. ปจจัยดานการเมือง ( Political : P )
2.1 กฎหมายและระเบียบบางประเด็นไมเอื้อตอ
การปฏิบัตหิ นาที่ของบุคลากรในพืน้ ที่ เชน การสรางขวัญ
และกําลังใจ ฯลฯ
2.2 การดําเนินงานตามระบบราชการในปจจุบัน
มีหลายขั้นตอน และซ้าํ ซอน ทําใหการดําเนินงานมีความลาชา
เชน การบรรจุ การยายและแตงตัง้ การขอเลื่อนวิทยฐานะ
การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
2.3 การเมืองเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหนโยบาย
ทางการศึกษาขาดความตอเนื่อง
2.4 กฎหมายและระเบียบการรับนักเรียนเปดโอกาส
ใหนักเรียนตางดาวเขามาเรียนในสถานศึกษา
เปนจํานวนมากสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมนอก
โอกาส
3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ( Economics : E )
3.1 มีนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนสงผล
ใหผูปกครอง มีรายได มีอาชีพ
3.2 นักทองเที่ยวจากตางชาติเขามาทองเที่ยว
สงผลใหเศรษฐกิจครัวเรือนเพิ่มขึน้
3.3 ผูปกครองสวนใหญ มีรายไดจากเกษตรกรรม
สงผลใหผูปกครองสามารถสนับสนุนปจจัยทางการศึกษา
ของลูกหลาน
3.4 คาแรงขั้นต่ํามีมาตรฐานสูงขึ้นกวาพื้นที่อื่น ๆ
สงผลใหผูปกครองมีรายได

อุปสรรค
3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ( Economics : E )
3.1 การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมสงผลใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3.2 ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจนทําใหการระดมทุน
ในการจัดการศึกษาเปนไปไดยาก
3.3 บุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีปญหาดานหนีส้ ิน
สงผลใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

4. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ( Social Culture : S )
4.1 ประชากรในพื้นที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภาษา ประเพณี วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรม
4.2 มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายดานภาษา
ดานอาชีพ สงผลตอการมีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือ
การศึกษา
4.3 มีการปลูกฝง วัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนจนเกิด
สํานึกรักวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ระบําเกลียวเชือก ประเพณี
กินขาวใหมมง บวชลูกแกว

4. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ( Social Culture : S )
4.1 สังคมยุคใหม ทําใหเด็กและเยาวชน เกิดคานิยม
ใหมๆ สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง เชน ทองกอนวัย ออกกลางคัน
ติดเกม ทะเลาะวิวาท
4.2 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผา
แตละพื้นที่ สงผลทําใหผูเรียนขาดเรียน ออกกลางคัน
4.3 คานิยมผูปกครอง นิยมสงลูกหลานเขาเรียนในเมือง
เชน โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนยอดนิยม ฯลฯ
สงผลใหจํานวนนักเรียนลดลง

4. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ( Social Culture : S )
4. ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ( Social Culture : S )
4.4 มีแรงงานตางดาวเขามาทําใหเกิดโรคภัยทีไ่ มสามารถ
4.4 ประชากรผูเกี่ยวของ องคกรภายนอกใหความสําคัญ
ควบคุมได
และใหความรวมมือดานการศึกษา
4.5 จํานวนนักเรียนที่หลั่งไหลจากประเทศเพื่อนบาน
4.5 ประชากรกลุมสังคมสวนใหญเปนครอบครัวขยาย
สงผลใหการจัดการศึกษายุงยากมากขึ้น
มีความสําคัญใกลชิดสงผลใหเกิดความขัดแยงในพื้นที่
5. ปจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( Technology : T )
5.1 ระบบเครือขายสารสนเทศและเทคโนโลยี
มีความเร็วสูง ราคาถูก สงผลใหสถานศึกษาและผูปกครอง
จัดหาอุปกรณไดงาย
5.2 ระบบเครือขายสารสนเทศ และเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ มีคณ
ุ ภาพและสงผลใหการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง
5.3 ระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมทุกพื้นที่

5. ปจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( Technology : T )
5.1 สัญญาณอินเตอรเน็ตไมครอบคลุมทุกพื้นที่
เนื่องจากบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
5.2 บุคลากร เชน ครู ผูปกครอง นักเรียน
ใช social Network ตลอดเวลา สงผลใหมโี ลกสวนตัวสูง
ขาดการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมนอก
โอกาส
5. ปจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( Technology : T )
5.4 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใหการสนับสนุน
ดาน AI สงผลใหสถานศึกษามีโอกาสใช AI ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เชน การใชโทรศัพทสงภาพ
ขึ้นจอ TV
5.5 กฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร ผูบริโภคไดรับ
ความคุมครองและเอื้อตอการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน

อุปสรรค
5. ปจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( Technology : T )
5.3 การหามนักเรียนนําโทรศัพทมาใช สงผลใหนักเรียน
ขาดโอกาส การใช อยางคุมคา
5.4 นักเรียนขาดความตระหนักถึงผลกระทบ
ในการใชสื่อออนไลนที่ไมถูกตอง

6. ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ( Environment : E )
6.1 พรบ. สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดเครือขายสนับสนุน
การจัดการเรียนรูดา นสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
6.2 หนวยงาน/องคกร ทั้งรัฐและเอกชน
ใหการสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ
6.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 อยูใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหนักเรียนไดรับโอกาส
ในการเรียนรู มีสถานทีฝ่ กประสบการณ เชน โรงเรียน
ในโรงงาน (TK การเมนท)
6.4 สถานศึกษาอยูในพื้นที่เขตอนุรักษพันธุสัตวปาและ
พันธุพืช ทําใหเกิดการสงเสริม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางฝาย
ปลูกปา ฯลฯ
6.5 เขตอนุรักษพันธุสัตวปาและพันธุพืช
เปนแหลงเรียนรูต ามธรรมชาติ สงผลใหผเู รียน ไดเรียนรู
ตามสภาพจริง

6. ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ( Environment : E )
6.1 สภาพแวดลอม (อากาศ) ฝุนละอองในอากาศ
(PM2.5) สูงกวา คามาตรฐาน ติดอันดับ 1 ใน 5
ของประเทศ สงผลกระทบตอสุขภาพของครูนักเรียน
และชุมชน
6.2 พื้นที่ บริบท เปนภาคเกษตรและปาไม ทําใหมี
การเผาปา สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศ สงผลกระทบตอ
สุขภาพ
6.3 ประชากรในพื้นที่บางแหง ไมมีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอม และใหความรวมมือแกปญหาขยะ

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
จุดแข็ง
1. โครงสรางของหนวยงาน (Structure : S1 )
1.1 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา/นโยบายกระทรวง/
นโยบาย สพฐ.
1.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีการบริหารจัดการมุงสูเปาหมายตามปณิธาน
เราจะสรางเด็กดีและเกงสูสังคม

จุดออน
1.1 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา/นโยบายกระทรวง/
นโยบาย สพฐ.
1.1.1 นโยบายของกระทรวงและ สพฐ. หลายเรื่อง
แจงใหเขตพื้นที่ดําเนินการ แตไมไดจัดสรรงบประมาณมาให
ทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพต่ํา
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
จุดแข็ง
1. โครงสรางของหนวยงาน (Structure : S1 )
1.1 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา/นโยบายกระทรวง/
นโยบาย สพฐ.
1.1.2 มีการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ. / จังหวัด โดยมีการวางแผน
การใชงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
1.1.3 เขตพื้นที่วางแผนจัดสรรงบประมาณใหกับ
กลุมโรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของบุคลากร
ภายในกลุมโรงเรียน

จุดออน
1.1 แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนา/นโยบายกระทรวง/
นโยบาย สพฐ.

1.2 โครงสรางเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 โครงสรางเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.1 โครงสรางมีการบริหารแบงเปนกลุมงานสอดคลอง
1.2.1 การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาทําใหเกิด
กับระเบียบการบริหารจัดการเขตพื้นที่
ความซ้ําซอน เชน การสงขอมูลตาง ๆ เขตพื้นที่การศึกษา
ตองสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.2.2 เขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัดมีภาระงานอื่น
ที่นอกเหนือจากงานตามโครงสราง
2. ดานยุทธศาสตร / กลยุทธ (Strategy : S2 )
2.1 กรอบนโยบายการจัดการศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีแผนปฏิบตั ิที่สอดคลองกับแผนชาติ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนําไปเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ
2.2 การสรางเครือขายความรวมมือ
- เขตพื้นที่ไดรับความรวมมือระหวางหนวยงานองคกร
ใน / นอกพื้นที่ ทั้งภาครัฐ / ทองถิ่น / เอกชน และองคกร
ระหวางประเทศ ทําใหเกิดการทํางานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.3 การบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
บริหารจัดการไดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
กระบวนการดําเนินงานติดตาม พัฒนา ตอบสนองตาม
มาตรฐานฯ

2.1 กรอบนโยบายการจัดการศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายมากเกินไปทําใหปฏิบตั ิ
หนาที่ไมทัน และไมตอเนื่อง และไมสอดคลองกับบริบท
2.2 การสรางเครือขายความรวมมือ
- โครงการ/กิจกรรมหลายอยาง ขาดความเชื่อมตอ
ระหวางหนวยงานในระดับกระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 การบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่
-บางตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมสอดคลองกับบริบท
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
จุดแข็ง
2. ดานยุทธศาสตร / กลยุทธ (Strategy : S2 )
2.4 ระบบการติดตาม/พัฒนาแผนงานโครงการ
2.4.1 เขตพื้นที่สรางความตระหนัก ในการปฏิบัติหนาที่
งาน ระบบการติดตาม แผนงาน/โครงการ
2.4.2 เขตพื้นที่มีการปฏิบัติงาน ใหบรรลุผลตาม
แผนงาน/โครงการ และระบบการติดตาม ตามเปาหมาย
ที่กําหนด
2.4.3 เขตพื้นที่ผานการประเมินตามตัวชี้วัด และ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
2.4.4 บุคลากรภายในสํานักงานมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ผลการประเมินเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
2.4.5 บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินงาน
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของโรงเรียน
เชน การติดตามคาใชจายงบประมาณ , การดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาฯลฯ

2.5 การสรางโอกาสทางการศึกษา

จุดออน
2.4 ระบบการติดตาม/พัฒนาแผนงานโครงการ
2.4.1 ขาดการนําผลการติดตามมาพัฒนาตอยอด
2.4.2 การติดตามของบางกลุมงาน ยังไมครอบคลุมทุก
สถานศึกษา
2.4.3 เขตพื้นที่ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวน
ตามกําหนดเวลา เนื่องจากสถานศึกษาบางแหงสงขอมูล
ไมตรงตามเวลาที่กําหนด

2.5 การสรางโอกาสทางการศึกษา

2.5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
2.5.1 เขตพื้นที่ตองใชทรัพยากรดานการบริหาร
เขต 2 เกณฑเด็กเขาเรียนได 100%
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก มีบุคคลตางดาวในพื้นที่เปนจํานวนมาก
2.5.2 สรางโอกาสใหกับนักเรียนเรียนสายอาชีพ
2.5.2 งานประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อเรื่อง
มีความเสมอภาค เทาเทียม ทั่วถึง เปนหนวยงานที่ใชระเบียบ การแตงงานกอนวัยอันควรทําใหนกั เรียนออกจากสถานศึกษา
เอื้อตอระบบงานโรงเรียน
กอนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
2.5.3 จัดบริการการศึกษาไดทั่วถึงทุกพื้นที่ เชน
2.5.3 อัตราออกกลางคันของนักเรียนสูง เนื่องจาก
โรงเรียน / หองเรียนสาขา นักเรียนพักนอน
เปนนักเรียนจากประเทศเพื่อนบาน ตองยายติดตามพอแม
การขยายชั้นเรียน ฯลฯ
ในฤดูเก็บเกี่ยว
3. ดานระบบภายในการดําเนินงานของหนวยงาน( Systems : S3 )
3.1 โครงสรางการบริหารงาน/เครือขายระบบการบริหาร 3.1 โครงสรางการบริหารงาน/เครือขายระบบการบริหาร
3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
3.1.1 ขาดแคลนอัตรากําลังตามกรอบที่กําหนด
เขต 2 จัดโครงสรางการบริหารงานเปนไปตาม ก.ค.ศ. /
3.1.2 เขตพื้นที่พิเศษมีปริมาณงานมากกวาพื้นที่ปกติ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
3.1.2 ผูปฏิบัติงานมีสมรรถนะตามสายงาน
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
จุดแข็ง
จุดออน
3. ดานระบบภายในการดําเนินงานของหนวยงาน( Systems : S3 )
3.1 โครงสรางการบริหารงาน/เครือขายระบบการบริหาร 3.1 โครงสรางการบริหารงาน/เครือขายระบบการบริหาร
3.1.1 จัดบริการดานเทคโนโลยีกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
3.1.1 โรงเรียนหลายแหงมีสภาพพื้นที่หางไกล
ในการรับสงขอมูลเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว เชน
การคมนาคมไมสะดวกโดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนตกชุกยาวนาน
ระบบงาน สารบรรณ My Office , ระบบ VDO
ทําใหการติดตอสื่อสารตาง ๆ ไมเปนไปตามที่กําหนด
Conference
3.1.2 ระบบอินเตอรเน็ต ปลายทางที่โรงเรียนหลายแหง
3.1.2 มีการติดตอสื่อสารกับสถานศึกษาหลากหลาย
ไมเสถียร และระบบไฟฟาไมครอบคลุม
ชองทาง เชนระบบ My office/ VDO Conference/
Google form/ GF MIS/ P-OBEC ฯลฯ
3.1.3 มีการจัดทําคูม ือ/เครื่องมือปฏิบัติงานของแตละ
กลุมงานเพื่อสรางความเขาใจแกผรู บั บริการ เชน คูมือการรับ
นักเรียน, คูมือการนิเทศ , เครื่องมือการนิเทศติดตาม เปนตน
3.1.4 มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
ทั้งดานการศึกษา , งบประมาณ , บุคลากรทุกภาคเรียน
3.1.5 สรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายตาง ๆ
ใหกับครู ผูอํานวยการโรงเรียนทุกปการศึกษา
3.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
3.3.1 เขตพื้นที่ขาดความตอเนื่องในการสรางความ
เขต 2 สรางความตระหนักและองคความรูใหกับบุคลากร
ตระหนักเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา
3.3.2 สรางทีมงาน เครือขายภายใน และเครือขาย
3.3.2 ขาดเครือขายพี่เลี้ยง ในสังกัด
ภายนอกหนวยงานใหมสี วนรวมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.3.3 สรางเครือขายพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ระดับอําเภอ
4.ดานพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ( Style : S4 )
4.1 ผูบริหารเขตพื้นที่บริหารจัดการ โดยใชหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารใหอําเภอ/กลุมโรงเรียน/ โรงเรียน
4.2 ผูบริหารเขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากร ตามโรงเรียนพรอมรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะ

4.ดานพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ( Style : S4 )
- ผูบริหารระดับเขตพื้นที่ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานบุคคล
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4.ดานพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ( Style : S4 )
4.3 ผูบริหารเขตพื้นที่บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
โดยการประชุม ผูอํานวยการกลุมทุกวันพุธ และบุคลากร
ทั้งเขตพื้นที่ทุกวันจันทร เพื่อรวมแลกเปลีย่ นเรียนรูการทํางาน
ในแตละสัปดาห
5. ดานบุคลากรในหนวยงาน ( Staff : S5 )
5.1 บุคลากรใหความรวมมือในการทํางานเปนทีมสงผล
ใหงานบรรลุตามเปาหมาย เชน มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา,
KRS , ITA ฯลฯ
5.2 บุคลากรมีความรูความสามารถ ตรงตามสายงาน
สงผลใหงานมีคณ
ุ ภาพ
5.3 บุคลากรมีความมุงมั่น ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
6.ดานทักษะ ความรู ความสามารถ ( Skills : S6 )
6.1 บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางาน
สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่
6.2 บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
6.3 บุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกรมีผลงานเชิงประจักษที่สามารถ
เปนแบบอยางได
7. คานิยมรวมกันของบุคลากร ( Shared Values : S7 )
7.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งภายใน/นอกเขตพื้นที่ เชน การปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ
7.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจิตสํานึก
ที่ดี และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานรวมกัน
7.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรางจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษความเปนไทย
ดานการแตงกาย และการทําความเคารพผูอาวุโส
7.4 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจติ บริการ
ในการบริการงานตามขอบเขตภาระงานดานตาง ๆ ของกลุม
ทั้งภายใน และภายนอก

จุดออน
4.ดานพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ( Style : S4 )

5. ดานบุคลากรในหนวยงาน ( Staff : S5 )
5.1 บุคลากรขาดแคลนตามกรอบอัตรากําลัง
5.2 บุคลากรบางสวนมาทํางานชากวาเวลาราชการ
ที่กําหนด ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6.ดานทักษะ ความรู ความสามารถ ( Skills : S6 )
6.1 บุคลากรทางการศึกษาบางสวนไมนําความรูทไี่ ด
จากการประชุม/อบรม / สัมมนา มาพัฒนางานของตนเอง
6.2 บุคลากรทางการศึกษาบางสวนยังไมมคี วามเขาใจ
ในการนําผลการประเมินมาพัฒนางานตามกรอบภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

7. คานิยมรวมกันของบุคลากร ( Shared Values : S7 )
7.1 บุคลากรบางสวนยังละเลยการสรางคานิยมรวมกัน
เชน คานิยมความประหยัด การตรงตอเวลา ฯลฯ
7.2 บุคลากรบางสวนยังละเลยการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมภายในเขตพื้นที่
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน
จุดแข็ง
7. คานิยมรวมกันของบุคลากร ( Shared Values : S7 )
7.5 บุคลากรทางการศึกษาสรางจิตสํานึกรวมกัน
ในการประหยัดพลังงาน เชน ไฟฟา น้ําประปา

จุดออน
7. คานิยมรวมกันของบุคลากร ( Shared Values : S7 )

สวนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
……………………..
1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ( พ.ศ.2561- 2580 )
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564
6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี )
7. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
8. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก
10. แนวคิดพัฒนาจังหวัดตากสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
11. แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 ของจังหวัดตาก
1. พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคณ
ุ ธรรม
3. มีงานทํา – มีอาชีพ
4. เปนพลเมืองที่ดี
2.1 มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย
4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตนเอง
2.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
2.3 มีงานทํา – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ
เยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน
และมีงานทําในที่สุด
3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
2.4 เปนพลเมืองที่ดี
1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่
เปนพลเมืองดี
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3) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร
งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจและความเอื้ออาทร

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ( พ.ศ.2561- 2580 )
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ( พ.ศ.2561 – 2580 ) ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ไดดําเนินการจัดทําตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป
ตอจากนี้ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง
ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความเปนดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ
มีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และ
การทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาล
มีนโยบายที่มุงสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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ยุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และ
มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได
ตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรทรี่ องรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้ง
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนบนเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของคนขั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคณ
ุ ภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มที ักษะสูง เปนนวัตกร
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิน่ มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
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5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามา
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่
ในการกํากับหรือในการบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม
ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน
มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน
การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
( พ.ศ.2560 – 2564 ) มีหลักการที่สําคัญ คือ
1.) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปน
เงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท
2.) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณภาพ พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหเปนประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
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3.) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนของประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ
วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4.) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระยะยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5.) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6.) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาคนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ
ระดับอนุภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภาค
ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดงั กลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสมารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการที่มีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง
ใหม ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาค
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับ
การวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนา
คนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
สวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน
และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนไทยสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เปาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
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เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค
3.1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ
3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลอดงาน
1.) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลอง
กับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย และเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ
2.) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต
3.) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุงการฝก
ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู
เปนผูแนะนํา และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรฐานจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
3.3.3 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยง
ใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการ
ทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือสื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ หองสมุดโบราณ อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการ
ความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
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3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เขาถึงได รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลื่อน
และผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช
นโยบายแรงงานที่สนับสนุน การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือ
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชาชนกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
องคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิต
คุณภาพที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทฺธภิ าพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
1. วัตถุประสงค
1.2 เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับ
รอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน / นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหวางพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนน
รอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรับขยายการคุมครอง
ทางสังคม (Social Protection ) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝมือ เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุน
คาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอ
ระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียม
กันมากขึ้นระหวางพื้นที่ โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัวและเงินไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง
ความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สรางระบบความรับผิดชอบ
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ
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โรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยเหลือ
โรงเรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
3.2.4 สงเสริมใหประชากรกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม
พรอมทั้ง สงเสริมบทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ และ
ระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นทาทาย ที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอม ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ดานภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ
เมืองสีเขียวเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิด
การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุขและ
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อปกครองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปองกัน
ปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
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1.2 เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
1.3 เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 ปกครองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลัก
ของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคง
ในกลุมประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ
ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดมาตรการ
เพื่อปองกันการกระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมืองโดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง
3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตาง
ทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหา
ยาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
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5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมีชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก
ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ําซอน
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม
ผานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สือ่ มวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับ
การปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและ
การรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือ
ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและ
ผูดํารงตําแหนงทางเมืองในการใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกําหนดขั้นตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง
7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุมประชาชน
3.5.2 ปองกันการทุจริต
3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง
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4) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต
ใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่บูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ
7. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ
กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อชวยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
2. เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/ สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
การดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
3.3.1 ดานบุคลากรวิจัย
1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM วิทยาศาสตร (Science : S ) เทคโนโลยี ( Technology : T )
วิศวกรรมศาสตร ( Engineer : E ) และคณิตศาสตร ( Mathematics : M ) 2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี

4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560- 2579 เพื่อใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมาย
ที่สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษา
เพื่อการมีงานทําและสรางรายได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวย
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นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศ
ที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579
ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา ( Access ) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
( Effciency) และตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย
ความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย
ตองดําเนินการ ดังนี้
1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคม
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตาง ๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ
2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ
ทุกหนวยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปน
รูปธรรม
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3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals )
4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษา
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา
เปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กําหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสราง
การบริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจการตัดสินใจจากสวนกลาง
สูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละ
ระดับใหสงเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม
6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอ
สาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางความรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียนผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือ
ทางการเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล

5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแหงชาติเปนนโยบายระดับชาติ กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการ
ดานความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ป โดยคํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ ซึ่งเปนสิ่งที่คนในชาติ จะตองยึดถือ
และพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งเปนความมุงประสงคของชาติ ที่จะทําใหคานิยมหลัก
ของชาติดํารงอยูไดอยางมั่นคง
วิสัยทัศน
“ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียน และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
3. ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
5. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
6. ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
7. จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
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8. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคมุ กันความมั่นคงภายใน
9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชั่น
10. เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
12. เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
13. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
14. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
15. พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
16. เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ

6. นโยบายรัฐบาล ( พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี )
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยไดกําหนดนโยบายเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษา ดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูพระมหากษัตริย
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในแขงขันของไทย
5. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐากราก
6. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
7. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
8. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ เพื่อบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และ
ระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายเรงดวน 12 เรง และในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษา ดังนี้
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
3. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
7. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
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หลักการ
1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนและผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และเปนการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาค
ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สําคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น ๆ
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครู
ดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมี
งานทํา เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเองดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรู
และการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตามความ
ตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวย
จัดการศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ...... โดยปรับปรุงสาระสําคัญ
ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบาย
ทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและทักษะ
ในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่กําหนด หากมี
ความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
เรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวย
เชนกัน
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8. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อื่นๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี
(Gobal Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคณ
ุ ภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDG) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุงสู
Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก
1. วิสัยทัศนจังหวัด “เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน”
2. เปาประสงครวม
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผูดอยโอกาสใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 เพื่ออนุรักษ ฟนฟูและปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
2.4 เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว สินคา OTOP และสงเสริมการคา การลงทุนในพื้นที่การคาชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
2.5 การบริหารจัดการเพื่อปองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอย
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
3. ประเด็นยุทธศาสตร
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน
3.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
3.4 การสงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
3.5 การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบรอย
4. กลยุทธการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแกไขปญหา
ความยากจน

เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการแกไข
ปญหาความเดือดรอน มีคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวัน

กลยุทธ
1. การพัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา
การเรียนรู การทํางาน รายได ที่อยู
อาศัย ครอบครัว ชุมชนและการเขาถึง
บริการภาครัฐสงเสริมการเรียนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ถนน ไฟฟา ประชาใหครอบคลุม
ในทุกพื้นที่
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4. กลยุทธการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร
2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. การพัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร

4. การสงเสริมการทองเที่ยว
สินคา OTOP และการคา
ชายแดน

5. การบริหารจัดการภาครัฐ
และการรักษาความมั่นคง
ชายแดนและความสงบ
เรียบรอย

เปาประสงค
2. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษา
ใหคงอยูอยางยั่งยืน

กลยุทธ
1. ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย
อยางยั่งยืน
3. สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 1. สงเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย
เกษตรปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรผสมผสานอยางยั่งยืน
เพื่อสรางมูลคาและเพิ่มชองทาง 2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
จําหนายสินคาโดยใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตและ
การตลาด
4. เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว การ
ธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ
ประชาสัมพันธและสิ่งอํานวยความ
ชุมชนใหมีคุณภาพ ยกระดับ
สะดวกนักทองเที่ยว
มาตรฐานการสรางมูลคาเพิ่มและ 2. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ วิสาหกิจ
สรางรายไดใหกับประชาชน
ชุมชน สินคา OTOP1 และเพิ่ม
ในพื้นที่
ชองทางการจําหนายสินคา
5. เพิ่มศักยภาพการคาชายแดน 3. สงเสริม ประชาสัมพันธการคา
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจให
ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับภูมิภาค GMS
พิเศษ
BIMSTEC และ AEC
เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
5. พัฒนาประสิทธิภาพ
1. สรางขีดความสามารถ
การบริหารจัดการภาครัฐ และ
ในการรักษาความสงบเรียบรอย
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และความมั่นคงชายแดน
ในชีวิตและทรัพยสิน
2. พัฒนาระบบการใหบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชน
และขาราชการ
3. สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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10. แนวคิดพัฒนาจังหวัดตากสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1 / 2557 ภายใตการดําเนินงาน
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศาระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ.2558 ไดแก จังหวัดตาก , อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา , ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร , อรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว , ชายแดน จังหวัดตราด และในระยะที่สองของไทยไดแก ชายแดน จังหวัดเชียงราย , ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี , ชายแดน จังหวัดหนองคาย , ชายแดน จังหวัดนครพนม , ชายแดนนราธิวาส ซึ่งเปาหมาย
การพัฒนาตามนโยบายของ กนพ. จะพิจารณาในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจมีทั้งในดานบวกและดานลบ
แตกลไกในการสนับสนุนใหมีความยั่งยืนไดนั้น คือ การสรางคน โดยการใหการศึกษาและการฝกอาชีพใหกับ
เด็กและเยาวชนอยางทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของตลาด
ดวยบริบทที่จังหวัดตากไดถูกกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตนโยบายรัฐบาลในระยะที่หนึ่ง
และอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญของเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ เปนปาไมและ
ขุนเขา มีชายแดนประชิดกับประเทศเพื่อนบานที่อยูระหวางการพัฒนา จึงเปนโอกาสสําคัญที่จะไดระดม
ความที่กําหนดทิศและเปาหมายในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับใหมีศักยภาพควบคูไปกับการยกระดับประเทศ
ใหพื้นจากกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูกลุมประเทศพัฒนา
1. ศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จุดแข็ง ( Strength )
1.) ซึ่งอยูปลายแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และอยูบนเสนทางหลวงสายเอเชีย
หมายเลข (AH1) ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมโยงเอเชียไปสูทวีปยุโรป
2.) เปนพื้นที่ชายแดนซึ่งสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ของเมียนมาไดงาย
3.) มีดานอยูใกลกับเมืองยางกุง (ศูนยกลางการคาและการกระจายสินคาที่สําคัญของเมียนมา)
ที่สุด ทําใหมูลคาการสงออกไปยังเมียนมาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดานชายแดนไทย-เมียนมาอื่น ๆ และมีอัตราการ
เติบโตที่สูงอยางตอเนื่อง
4.) มีโอกาสสูงในการเขาถึงแหลงแรงงานเมียนมา เนื่องจากมีชาวเมียนมาที่เขามาทํางานและ
จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตากแลวกวา 50,000 – 70,000 คน รัฐบาลเห็นชอบการ
จัดระบบการจางคนตางดาวทํางานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 โดยอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรไดโดยมีเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนการชั่วคราวหรือตามฤดูกาลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได
5.) ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดเอื้อตอการเปนศูนยกลางการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
ในจังหวัดตากและประเทศเมียนมา
โอกาส ( Opportunity )
1.) เปนพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ซึ่งปจจุบันตลาดเมียนมามีศักยภาพมากขึ้น ทั้งจากขนาด
ตลาดที่ใหญขึ้นและกําลังซื้อที่มากขึ้น รวมถึงรสนิยมชอบสินคาไทย
2.) เมียนมาที่ตั้งอยูทามกลางประเทศที่มีตลาดใหญเปนลําดับตน ๆ ของโลก ไดแก จีน อินเดีย
และบังคลาเทศ ทั้งนี้ ไทยยังสามารถอาศัยเมียนมาเปนประตูระบายสินคาไปยังประเทศดังกลาวได
3.) การเปดประเทศที่มากขึ้นของเมียนมา และความสัมพันธอันดีระหวางรัฐบาลไทย- รัฐบาล
เมียนมาทําใหมีความรวมมือในการวางแผนและการวางนโยบาย หรือมาตรการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนรวมกัน
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แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ผูวาราชการการจังหวัดตากไดระดมผูทรงคุณวุฒิในจังหวัดตากรวมกันกําหนดแนวทางใหคณะทํางาน
ศึกษาเพื่อยกรางกรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากนั้นจึงไดรวมกัน
กําหนดการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัด โดยไดนําเสนอรางกรอบแนวคิดตอที่ประชุมฯ ดังนี้
จังหวัดตาก : มหานครแหงความสุขและศูนยกลางการคาบนระเบียงเศรษฐกิจ ( Metropolis of
Pleasure and Commercial Economic Corridor Center) คือ “การเปนมหานครศูนยกลางการคา
ชายแดน East-West Economic Corridor and North-South Economic Corridor มุงสูยุทธศาสตรหลัก
5 ประการ ไดแก
1.) การเปนพื้นที่การคาชายแดนระดับนานาชาติ
2.) ศูนยกลางการคาการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ
3.) อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียระดับโลก
4.) สวนนวัตกรรมอารยธรรมแหงขุนเขาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
5.) ขับเคลื่อน กระตุน สรางความเทาเทียมทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสรางกลไกและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ปจจัยสําคัญ
- การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค : เปนประตูฝงตะวันตกของไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจออก – ตก
(EWEC) เชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี สามารถเชื่อมตอสูทาเรือเมาะละแหมงและกรุงยางกุงของ
ประเทศเมียนมาร
- ศักยภาพการพัฒนา : มีฐานการลงทุนในพื้นที่เดิมอยูแลว เชน อุตสาหกรรมสินคาเกษตร แปรรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอรนิเจอร
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : มีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การขยายถนนสี่แลน เสนทาง
ตาก – แมสอด สะพานขามแมน้ําเมยแหงที่สอง และการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด
ประเภทกิจการที่ไดรับการสนับสนุน รวม 23 กิจการ
1.) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ
2.) เซรามิค
3.) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหมและเครื่องหนัง
4.) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
5.) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
6.) การผลิตเครื่องมือแพทย
7.) อตุสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและชิ้นสวน
8.) อุตสากรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
9.) การผลิตพลาสติก
10.) การผลิตยา
11.) กิจการโลจิสติกส
12.) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13.) กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
14.) กิจการอบพืชและไซโล
15.) กิจการผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
16.) กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
17.) กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป
18.) กิจการผลิตอาหารสัตว
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19.) กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค
20.) กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย
21.) กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค
22.) กิจการผลิตสิ่งของจากเยี่ยหรือกระดาษ
23.) กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม/หรือคลังสินคา
2. แนวทางการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของ
สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก
สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก ไดนําบทสรุป TAK Forum การ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการระดมความ
คิดเห็น และรับฟงขอเสนอจากภาคเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งไดกําหนดแนวทางกาจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 7 ดาน ไดแก
1.) ดานการคาชายแดนระหวางไทยกับเมียนมาร
2.) ดานการพัฒนาทักษะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมาร ( ตองการคนที่รูและ
ใชไดทั้ง 3 ภาษา )
3.) หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพและชางฝมือ
4.) ดานสงเสริมเพื่อสานความสัมพันธที่ดีของไทย – เมียนมาร
5.) ดานสงเสริมการทองเที่ยว บริการ และการโรงแรม
6.) ดานการอนุรักษและปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น เชน ดานคุณภาพชีวิต การจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรมประเพณี เปนตน
7.) ดานจุดเนนของสถาบัน หนวยงาน และสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3. เปาหมายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบในพื้นที่ 9 อําเภอจังหวัดตาก โดยแบงภาพพื้นที่อนาคต
เปน 4 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ A : เมืองทาการคาชายแดน Mae Sot Land Port
( อําเภอแมสอด )
พื้นที่ B : เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน (เมืองการคาสี่แยกอินโดจีน E-W & N-S Trade Intersection
( อําเภอเมืองตาก บานตาก วังเจา )
พื้นที่ C : เมืองเกษตรอินทรีย Organic Agriculture City
( อําเภอพบพระ แมระมาด ทาสองยาง สามเงา )
พื้นที่ D : เมืองอารยธรรมแหงขุนเขา ( เมืองแหงสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ )
Civilized City in the Mountains ( อําเภออุมผาง )
11. แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 จังหวัดตาก
วิสัยทัศน
คนตากไดรับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณธรรม สูการมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับ
การพัฒนาสูประตูการคางชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาโดยใชอาชีพเปนตัวตั้งอยางมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. สงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศใหกับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดตาก
เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดตาก ตามแผนการพัฒนาจังหวัด 4 Flagships
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรูตลอดชีวิต สรางคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคมุ กัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
5. บริหารจัดการศึกษาทรัพยากรการเรียนรูทองถิ่นแบบเชื่อมโยงบูรณาการ สอดคลองกับบริบท
ความตองการและศักยภาพของชุมชน จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เปาประสงค
1. คนตากไดรับการศึกษาโดยใชอาชีพเปนตัวตั้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการ
จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. คนตากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships
4. คนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู สรางคุณธรรมจริยธรรม ภูมิคมุ กันตอการเปลี่ยนแปลง
อยางทั่วถึงตลอดเวลา
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทความตองการและศักยภาพของชุมชน จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ยุทธศาสตร
1. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชอาชีพเปนตัวตั้งใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการของจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships
4. สงเสริมใหคนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู สรางคุณธรรมจริยธรรม ภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางทั่วถึงตลอดเวลา
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยสงเสริมใหสถานศึกษา
มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับบริบท ความตองการและศักยภาพของชุมชนจังหวัดตากและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก

สวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565
.......................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรางเด็กดีและเกงสูสังคม
โดยการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0

คานิยม(Value)
องคกรมีชีวิตพรอมจิตอาสา

เปาประสงค(Goal)
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองที่ดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น
ซื่อสัตยสุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม
มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน(Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพไดมาตรฐาน บริหารจัดการตามมาตรฐาน
สํานักงาน

ยุทธศาสตร(Strategic)
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของขาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัวผูอื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแหง เปนตน ไดรับบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอมูล
ปฐาน
100

คาเปาหมาย
2563 2564
2565
100
100
100
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ขอมูล
ปฐาน
100

คาเปาหมาย
2563 2564
2565
100
100
100

2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีอัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอม
80
90
100
100
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และ
ภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ
80
90
100
100
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลกันดาร เชน
พื้นที่สูง ชายแดน และไดรับการบริการดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบาย
100
100
100
100
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. จํานวนสถานศึกษาที่บรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรม 100
100
100
100
การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาที่มีอยู
ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กําหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนวิธีการปองกัน และ
แกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว
(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียนในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะ
และความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบมนิสัย
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน และ ไดรับการบริหารดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กําหนด
3.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร
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(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
ชีวิต และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ขอมูล
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ปฐาน 2563 2564 2565
1. รอยละของผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
N/A
80
85
90
ความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมิน
N/A
60
65
70
สมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร ( Mathematical Literacy) และ
ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)ตามแนวทาง
การประเมิน PISA
3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
60
70
80
90
การแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ศึกษาวิเคราะห และพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความตองการและความถนัด
ของผูเรียน
(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด
ความสนใจและความตองการ ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
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2. สถานศึกษา
(1) ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพและความถนัด
โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning ) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล ( Digital
Learning Platfirm )
(2) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใ หผูเรียนมีความเปนเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเ รียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัยใหเปน
คนที่สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
(3) สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
(4) สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอยางนอย 1 ภาษา
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. ผูเ รียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไป
ปฏิบัติได
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
5. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู
6. ครู มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ผานเกณฑที่กําหนด
3. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละ
วิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาก
4. รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําตามความถนัดและ
ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
5. รอยละของผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม
6. รอยละของผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ทั้งดานรางกายและจิตใจ
7. รอยละของครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน
“Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น/สถานศึกษา
เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะสอดคลองกับทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดาน
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
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มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น/สถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน ( รางกาย
จิตใจ อารมณ และสติปญญา ) สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการเรียนรู
ผูใหคําปรึกษา หรือใชขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล ( หลักสูตรเชิงสมรรถนะ ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใ หตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ฟง พูด ) และทักษะ
ดานดิจิทัล พรอมที่จะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผูปกครอง
ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(2) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามาตรฐานที่กําหนด
(3) ศึกษา วิเคราะห การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฏี และองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกโรงเรียนและผูสนใจ
(4) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก
หองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
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(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญหา ใหมีคุณลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทฺธิภาพ
-มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(3) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(4) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม
หลักโภชนาการ
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมปฏิบัติจริง ( Active Learning )
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ ( STEAM Education ) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอและดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรียนรู การ
วางแผนชีวิต และวางแผนการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม ( Social and Emotional
Learning : SEL )
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน ( Coding )
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
มีวินัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพื่อใช
ในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับกรพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุนทางดานความคิด
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคณ
ุ ลักษณะ
- เปนไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถดานดิจิทัล ( Ditital ) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น

53

(3) สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเรียนที่มีความรูและทักษะ
ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active
Learning)
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูต ามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS )
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ ( STEAM Education ) เชน
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย
และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือ
การประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง
(5) สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาดานอารมณและสังคม ( Social and Emotional
Learning : SEL )
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล
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3. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิตและการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครู
ใหเปนไปตามเปาหมาย มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหขามาเปนครูคณ
ุ ภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครุที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการสอนมาเปนครู สรางครูรุนใหมอยางเปนระบบและประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียน
โดยตรง
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพัฒนา
ใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน
ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรง
บันดาลใจ แนะนําวิธีการเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง ( Need
Assessment ) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ ( Career Path )
(3) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
( Professional Learning Community : PLC )
(4) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Ditital
Literacy ) การสอนดิจิทัล ( Digital Pedagogy ) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน
(4) สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับ
การพัฒนาทางดานภาษา ( Common European Framework of Reference for Languages : CEFR )
ตามเกณฑที่กําหนด
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง ( Higher Order Thinking ) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning )
(7) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี
ความแตกตาง ( Differentiated Instruction )
(8) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง ( Higher Order Thinking )
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(9) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(10) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(11) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และ
แบบ Face – to – Face Training
(12) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ
และแผนการศึกษาแหงชาติ
(13) นําเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทําขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล ( Digital Content ) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
3.) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูใหความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร ( Coding )
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปาประสงค
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development )
2. สถานศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
รวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพพื้นที่เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. นําเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

56

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษา
ที่มคี ุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
2. รอยละของผูเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อยางเพียงพอ และเหมาะสมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร
สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
3. รอยละของผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณและ
อุปกรณดิจิทัล ( Digital Device ) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
4. รอยละของครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และ
อุปกรณดิจิทัล ( Digital Device ) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. รอยละของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน
อยางเหมาะสมตามบริบท ตามประเภท ขนาด และพื้นที่
6. รอยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
7. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูลศึกษา วิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
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2. สถานศึกษา
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 – 6 ป )
เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงบริการ
การเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม ) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ
มีคุณภาพ
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนใหผูเรียนที่อยูหางไกลไดเดินทางไปเรียน
อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่นใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กําหนดโดยเนนสถานศึกษา
ระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(2) สงเสริม สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ
เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือ
ผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด
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(2) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
(3) สงเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณและติดตาม กํากับการใชจาย
งบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล ( Digital Literacy ) แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
(4) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล ( Digital Device ) สําหรับผูเรียนทุกระดับตั้งแตระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
นําไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล ( Digital Device ) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล
(Digital Pedagogy ) สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ( Distance Learning Technology : DLT )
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการบูรณาหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค
สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียน
4. สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและ
จัดการเรียนรูการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. มีสถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรม
ใหความรูที่ถูกตอง และสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน
การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมี
จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
2. รอยละของสถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชน
ในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและสงเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียน
และชุมชน
3. รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชนรวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. รอยละของนักเรียนเรียนรูและมีการขยายผลแหลงเรียนรู
ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
5. รอยละของครูและนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผาน
กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียน การจัดการเรียนรู
และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง
Thailand 4.0
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
1. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
2. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน
คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission / Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
3. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision-Making การนําขยะมาใชประโยชน
ในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดปริมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการเผาและใชสารเคมี สูโรงเรียน
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงาน ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. หนวยงานทุกระดับ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. รอยละของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency
Assessment : ITA )
3. รอยละของสถานศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริม สนับสนุน การใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใส
ในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )
(3) นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) มาใชในการบริหารงาน
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(6) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียน
ในฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพผูเรียนในมิติตาง ๆ

สวนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ
1. สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ในการดําเนินการแปลงยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย
อยางชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายหลัก
2. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 - 2565 กับนโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ
ประจําปของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
3. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับ และสถานศึกษาในสังกัด ตองใหความสําคัญและใชแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2563 - 2565 เปนกรอบในการดําเนินงานและบริหารของหนวยงาน และสถานศึกษา
แปลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการประจําป
4. การดําเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ.2563 - 2565 ใหบุคลากรผูปฏิบัติไดรับทราบอยางชัดเจนเพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการ
ใหม ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจดวยการยกยองชมเชยใหรางวัลเมื่อสามารถดําเนินการได
ประสบผลสําเร็จ
6. ประสานงานระดมทรัพยากรสนับสนุนอยางพอเพียงตอการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
7. ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดรับกับนโยบายทุกระดับและบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษาอยางตอเนื่อง
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 - 2565 ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและ
กระบวนการสําคัญ ดังนี้
1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบ
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดทําแผนในปตอไป
2. จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และเผยแพรสูหนวยงานและสถานศึกษา
เพื่อใชเปนกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
3. ผูรับผิดชอบจัดทําเครื่องมือ และปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินและ
ตัวชี้วัด โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมมาใช
4. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันเหตุการณ
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5. เสริมสรางกลไกการมีสวนรวม การตรวจสอบของผูมีสวนเกี่ยวของและบุคคลภายนอกใหเขมแข็ง
ในการติดตามความกาวหนา ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชุมชนตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดทําขอมูลที่นํามาใชประกอบการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน
6. สรางการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระหวางหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานดานสังคม
ในจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนระบบที่เขาใจไดงา ยและใชประโยชนไดสะดวก เพื่อใหทุกฝายมีขอมูล
ที่ถูกตองแมนยําเปนประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่ใหมีความสัมพันธสอดคลองและเปนเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น
.......................................
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