แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีอำนำจหน้ ำที่ ในกำรบริหำรและ
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส่วนหนึ่งในกำรจัดทำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 จึง ได้จัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน (พ.ศ. 2563-2565) ฉบั บ ทบทวน พ.ศ.2565 ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบทิ ศ ทำงในกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรและสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิ ท ธิผ ล เชื่ อมโยงสอดคล้ องกับ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุท ศำสตร์ ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
(ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-279 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้ นฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีง บประมำณ พ.ศ. 2564-2565 นโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2564-2565 และนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งใช้
เป็นแนวทำงในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ
สำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึก ษำประถมศึก ษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 หวัง เป็น อย่ำงยิ่ง ว่ำ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะนำแผนพั ฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ไปใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
มกรำคม 2565

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
ส่วนที่ 1 บทนา
ข้อมูลทั่วไป
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565
นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565
นโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การประเมินและการควบคุมแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคผนวก
คำสั่งคณะทำงำนทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
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สารบัญตาราง
ตำรำง 1 สภำพกำรปกครองของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตำรำง 2 จำนวนนักเรียน ครู สถำนศึกษำ จำแนกรำยอำเภอ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2562 – 2564
ตำรำง 3 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำง 4 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับประเทศ ระดับ สพฐ. จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค(ภำค 6)
และระดับเขตพื้นที่
ตำรำง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี
ตำรำง 6 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
ตำรำง 7 ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
ตำรำง 8 ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 กรำฟแสดงสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ภาพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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13
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
1.1.1 สภำพภูมิศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี โดยมีสถำนศึกษำทั้งหมดจำนวน 121 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอเมือ งสุ รำษฎร์ ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษ ฐ์ อ ำเภอดอนสัก อ ำเภอเกำะสมุย และอ ำเภอเกำะพะงั น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 385/9 ถนนดอนนก ตำบลมะขำมเตี้ย อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
84000 โทรศัพท์ : 077-273-298 โทรสำร : 077-273-071
1.1.2 สภำพทำงกำรปกครอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 แบ่งกำรปกครองเป็น 5 อำเภอ
จำแนกประชำกรรำยอำเภอ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 สภำพกำรปกครองของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
อำเภอ

ประชำกร
ตำบล
เมือง
180,423
11
กำญจนดิษฐ์
106,901
13
ดอนสัก
37,602
4
เกำะสมุย
68,894
7
เกำะพะงัน
17,747
3
รวม 5 อำเภอ
411,567
38
ที่มำ : สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง : 2561

หมู่บ้ำน
69
117
41
39
17
283

หมำยเหตุ

1.1.3 สภำพทำงเศรษฐกิจ
อำเภอเมื องสุ รำษฎร์ ธำนี อำเภอเกำะสมุย และเกำะพะงัน เป็ น ศูน ย์ก ลำงทำงเศรษฐกิ จ
ด้ำนกำรค้ำขำย กำรขนส่งและกำรท่องเที่ยว อำเภอกำญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก ประชำกรมีอำชีพประมง
ชำยฝั่งและเกษตรกรรม
1.1.4 สภำพทำงวัฒนธรรม
ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และนับถือศำสนำอิสลำมเป็นบำงส่วนในอำเภอ กำญ
จนดิษฐ์ ส่วนศำสนำคริสต์มีประชำกรที่นับถืออำศัยอยู่ในอำเภอเมืองฯ อำเภอเกำะสมุยและอำเภอเกำะพะงัน
ซึ่ง เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง มีโบรำณสถำนหลำยแห่ง ในอำเภอกำญจนดิษฐ์ ประเพณี

2

สำคัญทีม่ ีชื่อเสียงได้แก่ ประเพณีงำนชักพระ งำนวันสำรทเดือนสิบ (รับ-ส่งตำยำย) งำนสงกรำนต์ งำนลอยกระทง
และกำรชนควำยที่อำเภอเกำะสมุย
1.2 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีโรงเรียนสังกัด จำนวน 121 โรงเรียน
สำมำรถแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู จำแนกรำยอำเภอ ตลอดจนผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
ตำรำงที่ 2 จำนวนนักเรียน ครู สถำนศึกษำ จำแนกรำยอำเภอ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564
อำเภอ
เมือง
กำญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกำะสมุย
เกำะพะงัน
รวม

จำนวนนักเรียน
2562 2563
2564
6,257 6,234 6,175
9,060 8,955 8,808
2,890 2,810 2,715
6,722 5,784 5,505
1,751 1,481 1,505
26,680 25,264 24,708

จำนวนครู
2562
2563
2564
349
323
310
559
526
498
193
172
143
345
317
267
109
106
85
1,555 1,444 1,303

จำนวนสถำนศึกษำ
2562
2563
2564
23
23
23
51
51
51
19
19
19
19
19
19
9
9
9
121
121
121

ที่มำ : 1. ข้อมูลสถำนศึกษำ นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ของปี พ.ศ. 2562-2564
2. ข้อมูลครู ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1.3 ผลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำรด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 และ เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ศึกษำธิกำร
ภำค (ภำค 6) จังหวัด และระดับเขตพื้นที่
1.3.1 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้ รียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563
กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 โดยให้นักเรียน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น จ ำนวน 2 ด้ ำ น คื อ ควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์ และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กำรศึกษำ 2562
กับปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ
2562
2563
ผลต่ำง
สรุป

ด้ำนคณิตศำสตร์
44.73
39.26
-5.47
ลดลง

ด้ำนภำษำไทย
46.91
46.57
-0.34
ลดลง

รวม 2 ด้ำน
45.82
42.92
-2.90
ลดลง

3

จำกตำรำงที่ 3 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณ ภำพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 พบว่ำในภำพรวม 2 สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ร้ อ ยละ 2.90 เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยสมรรถนะ พบว่ ำ ทั้ ง สมรรถนะด้ ำ นคณิ ต ศำสตร์ และด้ ำ นภำษำไทย
มีคำ่ เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำทั้ง 2 ด้ำน เช่นกัน ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
และ 2563

48
46
44
42
40
38
36
34

ด้ำนคณิตศำสตร์

ด้ำนภำษำไทย
2562

รวม 2 ด้ำน
2563

1.3.2 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้ นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับประเทศระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 ระหว่ ำ ง
ระดับประเทศระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ ดังตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
ระหว่ำงระดับประเทศระดับ สพฐ. จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค(ภำค 6) และ ระดับเขตพื้นที่
ควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์
ด้ำนภำษำไทย
รวม 2 ด้ำน

คะแนนเต็ม
100
100
200

จำแนกตำมระดับ : คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สพท.

จังหวัด

ศึกษำธิกำร
ภำค (ภำค6)

สพฐ.

ประเทศ

39.26
46.57
42.92

40.94
49.28
45.11

42.01
49.46
45.73

41.30
47.76
44.53

40.47
47.46
43.97
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จำกตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับประเทศระดับ สพฐ. ศึกษำธิกำรภำค (ภำค4) จังหวัด และ
ระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ คะแนนควำมสำมำรถรวม 2 ด้ำน ของระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมีค่ำเฉลี่ย (42.92) ต่ำกว่ำ
ทุกระดับ เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ทั้งด้ำนคณิตศำสตร์ และด้ำนภำษำไทยมีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำทุกระดับ เช่นกัน
จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2563 ระหว่ำงระดับประเทศระดับ สพฐ. ศึกษำธิกำรภำค (ภำค4) จัง หวัด และระดับเขตพื้นที่ เสนอใน
รูปแบบของแผนภูมิ ได้ดังนี้
แผนภู มิ ที่ 2 แสดงกำรเปรี ย บเที ย บผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น (National Test : NT) ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับประเทศระดับ สพฐ. จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค(ภำค 6)
และระดับเขตพื้นที่
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ดำนคณิตศำสตร์
สพท.

ด้ำนภำษำไทย
จังหวัด

รวม 2 ด้ำน

ศึกษำธิกำรภำค (ภำค6)

สพฐ.

ประเทศ

1.3.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตำรำงที่ 5 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี
วิชำที่สอบ
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวมทุกวิชำ

2561
57.53
36.40
37.12
40.84
42.97

คะแนนเฉลี่ย
2562
50.63
31.64
32.87
36.01
37.79

ผลต่ำงปี
2563
60.02
42.76
29.71
39.93
43.11

2561 กับ 2562 2562 กับ 2563

-6.9
-4.76
-4.25
-4.83
-5.18

+9.39
+11.12
-3.16
+3.92
+5.32
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จำกตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถม
ศึก ษำปี ที่ 6 เปรีย บเที ย บ 3 ปี ย้ อนหลัง พบว่ำ โดยภำพรวมคะแนนเฉลี่ ย ปี กำรศึก ษำ 2562 ลดลงจำก
ปีกำรศึกษำ 2561 และเพิ่มขึ้ นในปี กำรศึกษำ 2563 เมื่อแยกเป็ นรำยวิชำ พบว่ำ ปี กำรศึกษำ 2562 ลดลง
ทุกรำยวิชำ ส่วนปีกำรศึกษำ 2563 วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนวิชำ
คณิตศำสตร์ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง เสนอในรูปแบบของแผนภูมิ ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี
70
60
50
40
ปี การศึกษา 2561

30

ปี การศึกษา 2562
20

ปี การศึกษา 2563

10
0

ภาษาไทย

ภาษอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รวมทุกรายวิชา

ปี การศึกษา 2561

57.53

36.4

37.12

40.84

42.97

ปี การศึกษา 2562

50.63

31.64

32.87

36.01

37.79

ปี การศึกษา 2563

60.02

42.76

29.71

39.93

43.11

จำกแผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ ระดับประเทศมีคะแนนรำยวิชำ
เรียงลำดับคะแนนจำกสูงไปต่ำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำเรียงลำดับคะแนนจำกสูงไปต่ำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
ระดั บ เขตพื้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย รำยวิ ช ำเรี ย งล ำดั บ คะแนนจำกสู ง ไปต่ ำ ได้ แ ก่ วิ ช ำภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
เมื่ อเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ยระดั บประเทศ ระดั บ สพฐ. กับ ระดั บ เขตพื้ นที่ พบว่ำ ส ำนั กงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ในภำพรวมสูงกว่ำระดับประเทศ และระดับ สพฐ.
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1.3.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ เสนอในรูปของแผนภูมิ ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่

70
60
50
40
30
20
10
0

รวม
ภาษาไทย

ภาษาไทย
(ปรนัย)

ภาษาไทย
(อัตนัย)

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รวมทุกวิชา

ระดับประเทศ

46.2

44.54

11.66

43.55

29.99

38.78

42.13

ระดับ สพฐ.

54.96

43.41

11.55

38.87

28.59

37.64

40.02

ระดับ เขตพื ้นที่

60.02

47.75

12.27

52.76

29.71

39.93

43.11

ระดับประเทศ

ระดับ สพฐ.

ระดับ เขตพื ้นที่

1.3.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
ตำรำงที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
วิชำที่สอบ
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวมทุกวิชำ

ระดับประเทศ
จ ำ น ว น คะแนน
นักเรียน เฉลี่ย
357,051 54.29
352,119 34.38
357,425 25.46
352,867 29.89
36.01

S.D.
16.22
14.93
15.02
9.66

ระดับ สพฐ.
จ ำ น ว น คะแนน
นักเรียน เฉลี่ย
253,689 55.18
249,800 34.14
254,056 25.82
250,375 30.17
36.33

S.D.
16.00
14.52
15.23
9.73

ระดับเขตพื้นที่
จ ำ น ว น คะแนน S.D.
นักเรียน เฉลี่ย
184 55.91 14.67
183 31.24 10.17
185 22.92 10.17
183 28.62 7.97
34.67

ที่มำ : http://www.onetresult.niets.ot.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564
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จำกตำรำงที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และ ระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ ย
รำยวิชำเรียงลำดับคะแนนจำกสูงไปต่ำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
ระดับ สพฐ. มี คะแนนเฉลี่ย รำยวิช ำเรี ยงลำดับ จำกสูง ไปต่ ำ ได้ แก่ วิช ำภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
ระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำเรียงลำดับจำกสูงไปต่ำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอัง กฤษ
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ในภำพรวมต่ำกว่ำระดับประเทศ และระดับ สพฐ. และเมื่อ
แยกรำยวิชำพบว่ำ วิชำภำษำไทยสูงกว่ำระดับประเทศ และระดับ สพฐ.
จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่ เสนอในรูปแบบแผนภูมิ ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพื้นที่
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ระดับประเทศ
ระดับ สพฐ.
ระดับ เขตพื้นที่

ภำษำไทย
54.29
55.18
55.91

ภำษำอังกฤษ
34.38
34.14
31.24
ระดับประเทศ

คณิตศำสตร์
25.46
25.82
22.92
ระดับ สพฐ.

วิทยำศำสตร์
29.89
30.17
28.62

รวมทุกวิชำ
36.01
36.33
34.67

ระดับ เขตพื้นที่

ที่มำ : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
ระดั บ ประเทศ ระดั บ สพฐ. และระดั บ เขตพื้ น ที่ กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ในกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 1 สำมำรถสรุปควำมคิดเห็นจำกกำรศึกษำและประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน
และสภำพแวดล้อมภำยนอก ดังนี้
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
ด้ำนโครงสร้ำง (Structure : S1)
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเป็นระบบกำหนด
สำยบังคับบัญชำชัดเจน สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำม
บทบำทหน้ำที่ เนื่องจำกดำเนินงำนตำมระเบียบ กฎหมำย
กำหนด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
เขต 1 มอบหมำยงำนตำมภำรกิจและนโยบำยมีขอบข่ำยงำน
ที่ชัดเจน
3. มีกำรบริหำรอัตรำกำลังภำยในเขตพื้นที่เอื้อต่อภำรกิจงำน
ของหน่วยงำน
4. มีควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรติดต่อประสำนงำนภำยใน
หน่วยงำน
5. มีกำรประสำนภำยในกลุ่มงำนให้กับผู้รับบริกำรได้รบั
ควำมสะดวก และรวดเร็ว
ด้ำนกลยุทธ์หน่วยงำน (Strategy : S2)
1. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน
2. มีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และ
บริบทของหน่วยงำน
3. กำรเผยแพร่กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงทั่วถึง

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุค ลำกรบำงตำแหน่ง มีค วำมสำมำรถเฉพำะบุค คล
ไม่ต รงตำมโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน ไม่ส ำมำรถ
ตอบสนองตำมผลสัมฤทธิ์ที่ตั้ง ไว้
2. บุคลำกรบำงคนยังปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมคุณวุฒิ
3. กำรประสำนงำนบำงเรื่องยังเกิดประสิทธิภำพน้อย
4.บำงภำระงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญเฉพำะ ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรแบบครบวงจรได้

1. กำรกำหนดทิศทำงของหน่วยงำนขำดควำมต่อเนื่อง
2. กำรสนับสนุนงบประมำณให้กับโครงกำร/กิจกรรม
ต้องปรับเปลี่ยนตำมห้วงเวลำระยะปลำยปีที่ได้รับ
จัดสรรงบประมำณกระชั้นชิด ทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ของงำน
3. กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติระดับกลุ่มและ
ระดับบุคคลยังไม่มีประสิทธิภำพ
4. บุคลำกรมีกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
หน่วยงำนน้อย
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จุดแข็ง (Strength)
ด้ำนระบบในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (System : S3)

จุดอ่อน (Weakness)

1. มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยในเป็นระบบ
มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย
มำตรฐำนสำนักงำนและหลักกำรกระจำยอำนำจ รวมถึงคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน
2. ระบบด้ำนงบประมำณ ระบบบัญชี กำรเงิน กำรพัสดุมี
กำรดำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือก ฝึกอบรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
4. มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน โรงเรียนและหน่วยงำน
อื่นเพียงพอ
5. มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ เน้นหลักกำรมีส่วนร่วม
6. หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงเป็นระบบ

1. ขั้ น ตอนในกำรดำเนิ น งำนภำยในหน่ ว ยงำนมี
ประสิทธิภำพน้อย
2. ระบบติดตำมกำรใช้งบประมำณมีประสิทธิภำพน้อย
3. กำรฝึกอบรม ไม่มีกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำตนเองของบุคลำกร
4. ระบบกำรติดต่อสื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน โรงเรียน
และหน่วยงำนอื่นมีประสิทธิภำพน้อย
5. ระยะเวลำในกำรรำยงำนผลมีควำมซ้ำซ้อน และไม่
สอดคล้องกับหน่วยงำนต้นสังกัด
6. หน่วยงำนไม่มีมำตรกำรในกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ
7. ระบบกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติไม่ต่อเนื่อง

ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรกิจกำร (Style : S4)
1. ผู้บริหำรมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม ภำวะผูน้ ำ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ผู้นำมีกำรกระจำยอำนำจ ตัดสินใจให้บุคลำกรได้ใช้
ศักยภำพที่มีอยู่ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และสมรรถนะที่กำหนด
3. ผู้บริหำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ
มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

1. ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมงำนแสดงควำมคิดเห็น
และรับฟังควำมคิดเห็นน้อย
2. กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรใช้รูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน (Staff : S5)
1. จำนวนบุคลำกรมีเพียงพอ ตำมกรอบอัตรำกำลังของ
หน่วยงำน
2. บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถตรง
กับภำระงำน
3. บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ มีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

1. บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรเกษียณ โอน
โยกย้ำย ช่วยรำชกำร ทำให้หน่วยงำนต้องปรับภำรกิจ
งำนให้เหมำะสม
2. ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรมีน้อย
3. บุคลำกรบำงส่วนมีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำน
และพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิผลน้อย
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จุดแข็ง (Strength)
ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (Skills : S6)
1. บุคลำกรมีกำรจัดกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมบทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ผู้บริหำร บุคลำกรมีภำวะผู้นำ และทำงำนเป็นทีมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ICT
มีน้อย
2. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ
3. บุคลำกรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนน้อย

ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared Values : S7)
1. ค่ำนิยมองค์กำรที่บุคลำกรยึดถือร่วมกัน คือ มุ่งมั่นต่อ
หน้ำที่ สำมัคคีสร้ำงสรรค์ ร่วมใจบริกำร ผลงำนคุณภำพ
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน ภำยใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ "รับผิดชอบ สำมัคคี
มีวินัย"

1. มีกำรรับรู้ ทำควำมเข้ำใจต่อค่ำนิยมองค์กำรน้อย
2. บุคลำกรบำงส่วนยึดวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบเดิม

2.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis)
โอกำส (Opportunity)
ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ (Customer Behavior : C)
1. ผู้บริกำรมีควำมพึง พอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่
2. เครือข่ำย โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมกำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
3. สถำนศึกษำมีพื้นที่ตั้งเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
4. หน่วยงำนมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ

อุปสรรค (Threats)
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ศึกษำของสำนักงำนน้อย
2. ผู้ปกครองมีค่ำนิยมให้ลูกเข้ำเรียนโรงเรียนเอกชน
3. ประชำกรวัยเรียนส่วนใหญ่ที่จบชั้น ป.6 ไม่เข้ำศึกษำ
ต่อในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับขยำยโอกำสในสังกัด
4. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่ยังไม่
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรจัดกำรศึกษำที่มีรูปแบบ
หลำกหลำยและเฉพำะด้ำน
6. ในเขตพื้นที่บริกำรมีโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัด
กำรศึกษำมีคุณภำพและมีชื่อเสียง ทำให้นักเรียนที่มี
คุณภำพเข้ำเรียนในโรงเรียนเอกชน
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ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal : P)
1.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำมีควำมชัดเจน สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ
2. นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่สอดคล้องกับนโยบำยต้น
สังกัด
3. กำรแทรกแซงกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทำงกำรเมือง
น้อย
4. มีข้อกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
5. มีวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E)
1. แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีควำมพร้อมในกำรให้กำร
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมำณ ทุนกำรศึกษำให้แก่
สถำนศึกษำ

1. พรบ.กำหนดให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกำรศึกษำได้ด้วยตนเอง
2. กำรจัดกำรศึกษำมีควำมซ้ำซ้อน
3. กำรกระจำยอำนำจไปสู่กำรปฏิบัติยังไม่เต็มรูปแบบ
4. นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอันเนื่องมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเมือง
5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่กำหนดไม่
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
6. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตำมแผนงำนและ
โครงกำรที่ได้กำหนด
1. เศรษฐกิจของประเทศขำดสภำพคล่อง ส่งผลให้
ผู้ปกครองไม่สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่
2. สภำพภูมิศำสตร์ของ สพป.บำงอำเภอมีพื้นที่เป็น
เกำะแก่งทำให้มีค่ำใช้จ่ำย และงบประมำณในกำร
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสูง
3. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural : S)
1. กำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ ทำให้รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
มีควำมหลำกหลำย เกิดกำรแข่งขันในเชิงคุณภำพ ผู้เรียนมี
โอกำสและทำงเลือกกำรเข้ำรับกำรศึกษำในสถำบันที่มี
คุณภำพมำกขึ้น
2. กำรมีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้

1. ประชำกรวัยเรียนในพื้นที่มีกำรย้ำยถิ่นที่อยู่อำศัย
2. ผลกระทบต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีก่อให้เกิด
ค่ำนิยมใหม่ ฟุ้งเฟ้อ ลอกเลียนแบบ ขำดกำรวิเครำะห์
อย่ำงมีวิจำรณญำณ ไม่เคำรพกฎระเบียบ ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงลบ ขำดคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนมีภำวะทุโภชนำกำรตำมแนวทำงอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
4. ทัศนคติของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีต่อกำรส่งเสริม
กำรศึกษำให้กับบุตรหลำน มีควำมตระหนักและให้
ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำน้อยทำให้มีนักเรียน
ออกกลำงคันมำก

ด้ำนเทคโนโลยี (Technological : T)
1. มีระบบช่องทำงที่หลำกหลำย และทันสมัย
1. ขำดกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม
2. มีควำมพร้อมของอุปกรณ์และบุคลำกรมีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีจัดกำรเรียนกำรสอนและเป็นแบบอย่ำงได้
3. มีภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลำกหลำย
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2.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตำรำงที่ 7 ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
คะแนนเฉลี่ย
รำยกำรปัจจัย
น้ำหนัก
สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง จุดอ่อน
S1 : ด้ำนโครงสร้ำง (Structure)
0.16
4.39
3.04
S2 : ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
0.14
4.19
4.14
(Strategy)
S3 : ด้ำนระบบในกำรดำเนินงำน
0.16
4.07
3.42
ของหน่วยงำน (Systems)
S4 : ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
0.14
4.52
3
กำรบริหำรจัดกำร (Style)
S5 : ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกใน
0.15
4.04
4.24
หน่วยงำน (Staff)
S6 : ด้ำนทักษะ ควำมรู้
0.13
3.93
4.39
ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (Skills)
S7 : ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิก
0.12
3.93
4.57
ในหน่วยงำน (Shared Values)
สรุปปัจจัยภำยใน
สถำนภำพปัจจัยภำยใน

คะแนนเฉลี่ย x น้ำหนัก
จุดแข็ง
จุดอ่อน
0.70
0.49

สรุปผล
+0.22

0.59

0.58

+0.01

0.65

0.55

+0.10

0.63

0.42

+0.21

0.61

0.64

-0.03

0.51

0.57

-0.06

0.47

0.55

-0.08

+4.16

+3.79
+0.19

2.4 สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอกของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ตำรำงที่ 8 ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
รำยกำรปัจจัย
น้ำหนัก
สภำพแวดล้อมภำยนอก
C : พฤติกรรมลูกค้ำ (Customer
0.3
Behaviors/Competitors Factors)
P : กำรเมืองและกฎหมำย
0.28
(Political and Legal Factors)
E : เศรษฐกิจ (Economic Factors)
0.1
S : สังคม – วัฒนธรรม
0.18
(Social – cultural Factors)
T : เทคโนโลยี
0.14
(Technological Factors)
สรุปปัจจัยภำยนอก
สถำนภำพปัจจัยภำยนอก

คะแนนเฉลี่ย
โอกำส อุปสรรค

คะแนนเฉลี่ย x น้ำหนัก
โอกำส
อุปสรรค

สรุปผล

4.64

4.36

1.39

1.31

+0.08

4.43

4.33

1.24

1.21

+0.03

3.86

4.07

0.39

0.41

-0.02

4.36

4

0.78

0.72

+0.06

4.33

4.57

0.61

0.64

-0.03

+4.41

+4.29
+0.06
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2.5 กรำฟแสดงสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
STARS

โอกำส (O)

เอื้อและแข็ง

Question Marks
เอื้อและอ่อน

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน (W)

Cash Cows

Dogs

ไม่เอื้อแต่แข็ง

ไม่เอื้อและอ่อน
อุปสรรค (T)

ภำพที่ 1 กรำฟแสดงสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
จำกกรำฟ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีผลสรุปปัจจัย
ภำยใน ค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ด้ำ นจุ ดแข็ ง เป็ น 4.16 ได้ แ ก่ ด้ ำ นโครงสร้ำ งกำรบริ หำรงำน ด้ ำ นแบบแผนหรื อ
พฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน และด้ำนระบบในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน และมีค่ำ คะแนน
เฉลี่ ย ด้ ำ นจุ ด อ่ อ นเป็ น 3.79 ได้ แ ก่ ด้ ำ นค่ ำ นิ ย มร่ ว มกั น ของสมำชิ ก ในหน่ ว ยงำน ด้ ำ นทั ก ษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของหน่วยงำน และด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำน และผลสรุปปัจจัยภำยนอก ค่ำคะแนนเฉลี่ยด้ำน
โอกำส 4.41 ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม และด้ำนกำรเมืองและ
กฎหมำย และค่ำคะแนนเฉลี่ยด้ำนอุปสรรค 4.29 ได้แก่ ด้ำนเทคโนโลยี และด้ำนเศรษฐกิจ เป็นต้น
จะเห็นว่ำ เกิดจุดแรเงำพร้อมลูกศรปรำกฏอยู่ทำงด้ำนจุดแข็งและโอกำส เรียกว่ำ อยู่ในสถำนะที่เป็น
ดำวรุ่ง (Stars) เอื้อและแข็ง กำรบริหำรจัดกำรควรมุ่งไปข้ำงหน้ำอย่ำงสูงสุดตำมศักยภำพของหน่วยงำน

ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุร าษฎร์ธานี เขต 1 จะมี ประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผลได้ ก็ต่อ เมื่อ มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ และโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมถึงพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของหน่วยงาน ซึ่งจะนาเสนอตามหัวข้อดัง ต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสาคัญเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการกับ ส่ง เสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดัง กล่าว
มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้ เด็ก เล็กได้รับ การดู แลและพัฒ นาตามวรรคสอง หรือให้ ประชาชนได้รั บ
การศึกษาตามวรรคสองรัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ได้ น า พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรั ฐบาล
(พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรั ฐมนตรี) นโยบายกระทรวงศึ กษาธิการ และนโยบายของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และกาหนดเป็ นกรอบแนวทางในการจัด ทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ
1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่
1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา – มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมือง เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสหน้าที่เป็นพลเมืองดี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดคานิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกาหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษา
สาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
ได้กาหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 ก าหนดให้ รั ฐ มียุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้ องและบู รณาการกัน ต่อ มาได้มี การตราพระราชบัญ ญัติ การจัด ทายุท ธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
กาหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ คื อ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561
- 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสัง คม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
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ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมี ส่ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ว นในรู ป แบบ “ประชารั ฐ” ซึ่ ง ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศ 6 ยุ ทธศาสตร์
ประกอบด้ ว ย 1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง 2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร
4) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต 5) การท่ อ งเที่ ย ว 6) การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิ จ ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม 18) การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (12) ประเด็ นการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ มีเ ป้ าหมายระดั บ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้
1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
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2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่
เหมาะสม สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (11) ประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่
1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่ส มวั ยทุ ก ด้า น โดยการพัฒ นาหลัก สูต รการสอนและปรั บ ปรุ ง สถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ให้ มีคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ
บุค ลากรในสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย ให้มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทั ก ษะ ความรู้ จริ ยธรรม และความเป็ นมื อ อาชี พ
เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทางานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น
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แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกาหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
ประชาชนมี ความสุข มีคุ ณภาพชีวิ ตที่ ดี และมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม 7) ด้ า นสาธารณสุ ข 8) ด้ า นสื่ อ สารมวลชน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด้ า นสั ง คม
10) ด้านพลั ง งาน 11) ด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิ ชอบ 12) ด้ านการศึ กษา
13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบัง คับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกาหนดแผนงานใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่ก ารจ้ างงาน และการสร้ างงาน 5) การปฏิ รูปบทบาทการวิ จัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบัน อุดมศึ กษา เพื่อสนั บสนุน การพั ฒนาประเทศไทยออกจากกับ ดักรายได้ป านกลางอย่ างยั่ง ยืน และ
กาหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผล
การดาเนินการที่สาคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ที่ขั บเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรมและความคิ ดสร้างสรรค์ รวมทั้ง ความเป็นพลวั ตร เพื่อให้ป ระเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่
การเข้าถึงโอกาสทางการศึก ษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์
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6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึ ก ษา 5) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 6) การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รวมถึง การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ใ นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้ างหน่ว ยงานให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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5. การปรับ ระบบการประเมิ นผลการศึก ษาและการประกัน คุณ ภาพ พร้ อ มจั ดทดสอบวั ด
ความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ รับการปรับปรุง ให้ทันสมั ย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจั ด สรรและการกระจายทรั พ ยากรให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การน ากรอบคุ ณ วุฒิ แ ห่ง ชาติ (NQF) และกรอบคุณ วุ ฒิอ้ า งอิ ง อาเซีย น (AQRF) สู่ก าร
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทา
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย ตามพระราชบั ญญั ติ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่ การปฏิ บัติ เป็ น รูป ธรรม โดยหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จ บ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผูเ้ รียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมี ส่ว นร่ว มของผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ ง เพื่อ เพิ่ม โอกาสและการเข้ าถึ ง การศึ กษาที่ มีคุ ณ ภาพของกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
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นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสู ตรฐานสมรรถนะ มุ่ง เน้นการจั ดการเรีย นรู้ที่ห ลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ไ ด้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับ เคลื่อ นศู น ย์ค วามเป็ น เลิศ ทางการอาชีว ศึ ก ษา (Excellent Center) สนั บ สนุ น การ
ด าเนิ น งานของศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการอาชี ว ศึ ก ษา (Excellent Center) ตามความเลิ ศ ของแต่ ล ะ
สถานศึ ก ษาและตามบริ บ ทของพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของประเทศทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ที่มีความสาคัญ เร่งด่วน และสามารถ
ดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกาหนดนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
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1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ได้ เข้ า เรี ย นทุ ก คน มี พั ฒนาการที่ดี ทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ
ของแผนพัฒ นาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ผลการดาเนิ นงานของสถานศึ กษา
ปี ที่ ผ่ า นมา ผลการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารอบปี ที่ ผ่ า นมา และนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายและงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและความยั่ง ยืน จึงกาหนด
นโยบาย แนวทาง และมาตรการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
นโยบายที่ 1 การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน และ
บุคลากรอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้
นโยบายที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education
Sustainable Development : EESD)
นโยบายที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
นโยบายที่ 4 การจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
นโยบายที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายที่ 6 การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามความต้องการจาเป็น และหลากหลายตาม
บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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นโยบายที่ 9 การคัดกรองผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
นโยบายที่ 10 การดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
นโยบายที่ 11 การจัดทาแผน/โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
นโยบายที่ 12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาหารกลางวัน
นโยบายที่ 13 ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มเติมการเรียน
นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
นโยบายที่ 15 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการในภาพรวม

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เป็นองค์กำรที่มีสมรรถนะสูง1
มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ (Mission)
1. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2. จั ดกำรศึกษำเพื่อ เสริม สร้ำ งควำมมั่นคงของสถำบันหลั กของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริกำรได้รับกำรศึกษำในรูปแบบ ที่เหมำะสม
อย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
5. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จั ดกำรศึ กษำเพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิ ต ที่เ ป็น มิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อม ยึ ดหลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัย
จำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
9. บริหำรจัดกำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
3. เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีง ำม ซื่อสัตย์ สุ จริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภำวะที่ดี
2. ผู้เ รีย นทุก ช่ว งวั ยในระดับ กำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน มีค วำมรัก ในสถำบั นหลั กของชำติ และยึ ดมั่ น
กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอัน มีพระมหำกษั ตริ ย์ท รงเป็น ประมุ ข เป็น พลเมือ งที่ รู้สิ ทธิ และหน้ำ ที่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
-------------------------------------------------------------1

องค์กำรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประกำร ได้แก่ 1.กำรตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำยและแสวงหำแนวทำง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 2.กำรมีและแบ่งปันค่ำนิยมร่วมกันของบุคลำกรทั่วทัง้ องค์กำร 3.กำรมุง่ เน้นที่ยุทธศำสตร์ 4.กำรเป็นองค์กำร
ที่มีกำรปรับตัวและยืดหยุ่น 5.กำรมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ 6.วัฒนธรรมกำรทำงำนที่โปร่งใสและเน้นกำรลงมือทำจริง
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4. ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และทักษะอำชีพ
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
6. ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และใช้เป็นเครื่องมือด้ำนกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะสมรรถนะด้ำนภำษำ และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
8. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
9. สถำนศึ ก ษำจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรบร รลุ เ ป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตำมหลั ก ปรั ช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
10. สถำนศึกษำเข้มแข็งจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลงำนเป็นแบบอย่ำงได้
11. ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ และสถำนศึกษำใช้เ ทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกั บ
ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และรำยงำนผลอย่ำงมี ประสิทธิภำพ มีร ะบบข้อมูลสำรสนเทศ ใช้ง ำนวิจั ย
และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
4. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ (Key Performance Indiacator : KPI)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรักและธำรงรักษำสถำบัน
หลักของชำติ และกำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำย มีควำมยั่งยืนและมีกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
5. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ และสมรรถนะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรขัน้ พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
7. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำตำม
มำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
8. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ
3 ขึ้นไป
9. ร้อยละของสถำนศึกษำที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
10. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ
11. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
12. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
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13. จำนวนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
14. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกำสบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
15. ร้อยละของสถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
17. ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ อยู่ในระดับมำกขึ้นไป
18. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร
19. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
20. ร้อยละของสถำนศึกษำใช้งำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
5. กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เพื่อให้ผเู้ รียน
มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
แนวทาง/มาตรการ
1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ วิเครำะห์
ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยง และดำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงมีจิตสำธำรณะ เป็นพลเมืองของชำติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้หลักสูตรเชิงบรูณำกำรให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรัก
ในสถำบันของชำติ มีหลักกำรคิดที่ถูกต้องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง พัฒนำ
สถำนศึกษำที่เป็นตัวแบบกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยเครือข่ำย
สถำนศึกษำต้นแบบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เกิดควำมยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง/มาตรการ
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่กำรปฏิบัติ
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

29

5. ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำ เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด และ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
6. สนับ สนุ นกำรผลิ ต จั ดหำ และใช้สื่ อกำรเรีย น กำรสอน เทคโนโลยี ดิจิ ทัล นวัต กรรม
และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดกำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
7. ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
9. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ในระดับสถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ
10. พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
11. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
12. พัฒนำระบบวัดและประเมินทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงเต็มศักยภำพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มืออาชีพ
แนวทาง/มาตรการ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง
เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ(Career Path)
3. ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติสู่ควำมเป็นเลิศ
5. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
แนวทาง/มาตรการ
1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียนเขตบริกำรของสถำนศึกษำและติดตำม
ช่วยเหลือนักเรียน
2.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
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3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
4.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
5.สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค โดยกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง
ติดตำม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรจำกสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
6.ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
แนวทาง/มาตรการ
1.พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล กำรประเมินงำนของโรงเรียน และกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพด้วยระบบนิเทศกำรศึกษำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร งำนวิชำกำร งำนบุคลำกร งำนบริหำรงำนกำรเงิน
และงำนงบประมำณ และงำนบริหำรทั่วไป
4. น ำงำนงำนวิ จัย มำใช้แ ละพั ฒนำงำนวิ จัย และนวั ตกรรมที่มี คุ ณภำพในกำรขั บเคลื่ อ น
คุณภำพกำรศึกษำ
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6. ความเชื่อมโยงการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เสริมสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
8. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึ กษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
9. บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกัน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มีสุขภำวะที่ดี
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำม
ภูมิใจในควำมเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
4. ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และทักษะอำชีพ สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
5. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
6. ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และใช้เป็นเครื่องมือด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะสมรรถนะด้ำนภำษำ และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
8. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบตั ิซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
9. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
10. สถำนศึกษำเข้มแข็งจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลงำนเป็นแบบอย่ำงได้
11. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และรำยงำน
ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ใช้งำนวิจัย และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์และของชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 และส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพื่อเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ในการเข้าถึง
บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการศึกษา

ภาพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

32

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
4.1 ตารางการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีภมู ิคุ้มกัน
มีสุขภาวะที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่
ทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองที่ดี
ในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความ
รักและธ้ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
และการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษา
มีการจัดการศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
มีความยั่งยืนและมีการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียน
ทุกช่วงวัยในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ 8 ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ได้รับการดูแล
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่
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เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียน
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
สมรรถนะตรงตามกฎหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียน
มีทักษะด้านความคิด
การแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21
เป้าประสงค์ที่ 9 สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
การขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของสถานศึกษา
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 7 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
มีทักษะสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และมีวัฒนธรรมการท้างาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่หลากหลายสู่มือ
อาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 10
สถานศึกษาเข้มแข็งจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลงานเป็นแบบอย่างได้

ตัวชี้วัดที่ 13 จ้านวนงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น
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เป้าประสงค์ที่ 5 ประชากร
วั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกาส
ในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
ในการเข้าถึงบริการการศึกษา โอกาสบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ที่มีคุณภาพ และลดความ
คุณภาพ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษา
ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
(Digital Technology)และใช้
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียน
เป็นเครื่องมือด้านการศึกษาได้
ยากจน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 11 ส้านักงาน กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา
เขตพื้นที่การศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการ จัดการศึกษา
บริหารจัดการ การก้ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ
มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 18 ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 19 ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัยในการก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษา
ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

4.2 ตารางการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ และ โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภาวะที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ 8 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้าและรองรับวิถีชีวิตใหม่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ทุกรูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
90

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

1. สร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง และด้าเนินการ
ตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้้า รองรับวิถีชีวิตใหม่(New Normal)

-

งานตามภารกิจ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการส่งเสริม ส่งเสริมการ
และสนับสนุนในการสร้าง จัดการศึกษา
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนใน
3 ระดับ ประกอบด้วย
1) ด้านก้าหนดแนวทาง
ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหม่
ทุกรูปแบบ 2) ด้านการ
ด้าเนินการ และ 3)ด้านก้ากับ
ติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินงานกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง
ที่ดี ในระดับดีขึ้นไป
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3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและธ้ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

95

4. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ที่บรรลุเป้าหมาย มีความยั่งยืนและ
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียนกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

80

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

งานตามภารกิจ

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองของชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
ใช้หลักสูตรเชิงบรูณาการให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ
มีหลักการคิดที่ถูกต้องและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

-

พัฒนาคู่มือและรูปแบบ
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

-

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และขยาย
เครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียง
เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บูรณาการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ลูกเสือและสภานักเรียน
ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การขับเคลื่อนตาม
แนวทางของโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School)

ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถสมรรถนะตรงตามกฎหมายตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะด้านความคิด การแก้ปัญหาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและทักษะอาชีพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21
เป้าประสงค์ที่ 9 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แนวทาง/มาตรการ
โครงการ
งานตามภารกิจ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2565
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

85

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการน้ามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ

-

-

1.นิเทศบูรณาการโดยใช้ นิเทศ ติดตาม
พื้นที่เป็นฐาน
และประเมินผลฯ

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการน้า
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ
2. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
3. รายงานผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
85

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

-

4. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การแบบสหวิทยา เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology
Engineering and
Mathematics Education :
STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

-

งานตามภารกิจ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนา ส่งเสริม
นิเทศ ติดตาม
สนับสนุนครูให้มีศักยภาพ และประเมินผลฯ
ในการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
2.พัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาศักยภาพครูให้
มีทักษะการเรียนรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. ส่งเสริม สนับสนุน ครู นิเทศ ติดตาม
ให้มีความสามารถในการ และประเมินผลฯ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

แนวทาง/มาตรการ
5. สนับสนุนการผลิต จัดหา
และใช้สื่อการเรียน การสอน
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

โครงการ
-

งานตามภารกิจ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด นิเทศ ติดตาม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และประเมินผลฯ
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

6. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น

-

พัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน

-

ส่งเสริมการอ่านตามรอย
นิเทศ ติดตาม
พระราช จริยวัตรในสมเด็จ และประเมินผลฯ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

แนวทาง/มาตรการ
8. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

7. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

90

8. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป

65

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

100

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

งานตามภารกิจ

-

1. การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
2. การประชุมอภิปราย
(Symposium)
3. กิจกรรมการถอดบทเรียน
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

9. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ
คุณภาพ 3 ขึ้นไป

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

11.พัฒนาระบบวัดและประเมิน
ทุกระดับให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน้าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนใน
การสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด

-

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

งานตามภารกิจ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

12. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามแนวทาง PISA

-

พัฒนาเครื่องมือในการฝึก นิเทศ ติดตาม
ทักษะสมรรถนะการอ่าน และประเมินผลฯ
ขั้นสูง การคิดวิเคราะห์
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันตามแนวทาง PISA

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนตามพหุปัญญา

50

13. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพตาม
แนวทางพหุปัญญา

-

ส่งเสริมการจัดการเรียน นิเทศ ติดตาม
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลฯ
ให้เต็มตามศักยภาพ
ตามแนวทางพหุปัญญา

11. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล

50

14. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาระบบการคัดกรองผู้เรียน
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
ของผู้เรียน

-

ระบบการคัดกรองผู้เรียน
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญาของผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มืออาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 10 สถานศึกษาเข้มแข็งจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นแบบอย่างได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

แนวทาง/มาตรการ
1. ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครู ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการจ้าเป็นในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อวางแผน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร

2. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก้าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ(Career Path)

โครงการ

งานตามภารกิจ

-

1. ก้ากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือแนะน้าเรื่อง
แผนพัฒนาตนเองแก่ครู
ในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และลงพื้นที่
ตามสถานการณ์
2. การพัฒนาตนเอง
(ID Plan) สู่มืออาชีพ
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่วิทยฐานะ
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

โครงการการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากรฯ

1.บริหารงาน
บุคคล
2. พัฒนาครู
และบุคลากรฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

13. จ้านวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม
ที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

15

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

3. ส่งเสริม และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)

-

งานตามภารกิจ

พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมือ พัฒนาครูและ
อาชีพแบบ PLC: ชุมชน บุคลากรฯ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการศึกษาศึกษา ดูงาน การปฏิบัติงานของครูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บุคลากรทางการศึกษา
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
5. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน

6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ

ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการวิจัย และ
ประเมินโครงการ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ

ส่งเสริม สนับสนุน และยก พัฒนาครูและ
ย่องเชิกชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรฯ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาครูและ
บุคลากรฯ

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) และใช้เป็นเครื่องมือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
14. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดท้า
ส้ามะโนประชากรวัยเรียน
เขตบริการของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

-

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ
ก้ากับ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและสถาน
ประกอบการ

-

งานตามภารกิจ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

ก้ากับ ติดตามการจัดท้า ส่งเสริมการ
ส้ามะโนประชากรวัยเรียน จัดการศึกษา
เขตบริการของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ
ติดตาม แนะน้าช่วยเหลือ

ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

1. จัดท้าคู่มือการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2. นิเทศ ก้ากับ ติดตาม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว และสถาน
ประกอบการ

1.ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
2.นิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

15. ร้อยละของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการ
สอนทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

100

16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส้าหรับนักเรียนยากจน

80

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

งานตามภารกิจ

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียนรายบุคคล
5. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน
ทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนยากจน
ปัจจัยพื้นฐานส้าหรับ
นักเรียนยากจน
6. ระดมทุนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

1. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนสื่อ/ใบงาน/องค์
ความรู้
2. ก้ากับ ติดตามการ
บริหารจัดการ/การจัดการ
เรียนรู้

-

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
1. ICT
2. นิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ

1.ช่วยเหลือแนะน้า ก้ากับ ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ติดตามการขอรับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
2.ระดมทุนเพื่อการศึกษา
นักเรียนได้รับความ
เดือดร้อนฉุกเฉิน

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 11 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
17. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการ
ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
90

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

งานตามภารกิจ

1.พัฒนาระบบการวางแผน
การน้าแผนสู่การปฏิบัติ
การก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. โครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพส้าหรับ
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด

1. ก้าหนดนโยบายและ
แผนน้าสู่การปฏิบัติ
ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผล
การด้าเนินงานของส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด

อ้านวยการ

2. โครงการประชุม
จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีและจัดท้า
แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

2. ช่วยเหลือ แนะน้า
เกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการแก่โรงเรียนใน
สังกัด

นโยบายและ
แผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
18. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

งานตามภารกิจ

2. พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม
ประเมินผลการประเมินงานของ
โรงเรียนและการพัฒนาการจัด
การศึ ก ษา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยระบบนิเทศการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

-

1. พัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. จัดระบบบริหารงาน
การควบคุมภายในและ
พัฒนาองค์กร
4. ก้ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ
5. จัดตั้งเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจ ผลงานและ
ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตาม
และ
ประเมินผล
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
อ้านวยการ
การเงินฯ

อ้านวยการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
19. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

แนวทาง/มาตรการ
3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ งานวิชาการ
งานบุคลากร งานบริหารงาน
การเงิน และงานงบประมาณ
และงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ

งานตามภารกิจ

1. โครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพส้าหรับ
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ส่งเสริมและจัดการให้
บุคลากรมีการท้างานอย่าง
คล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
การท้างาน

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวิจัย และ
ประเมินโครงการ

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
1. นโยบาย
และแผน
2.บริหารงาน
การเงินฯ
3. ICT
4. นิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
20. ร้อยละของสถานศึกษาใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
50

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ

งานตามภารกิจ

4. น้างานงานวิจัยมาใช้และ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีคุณภาพในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวิจัย และ
ประเมินโครงการ

1.พัฒนางานวิจัย แนวทาง
การมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. การพัฒนา Best
Practice/ นวัตกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท้างาน

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
1.อ้านวยการ
2.นิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
3.พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565
สู่การปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2566) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำที่เป็น ระบบมีทิศ ทำงที่เป็ นระเบียบแบบแผน ที่ มีควำมสอดคล้ องกับแผนยุ ทธศำสตร์ช ำติ
แผนแม่ บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ แผนกำรศึกษำ
แห่ งชำติ นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน
ให้บรรลุผล ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด กำรดำเนินงำนจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ จำเป็นที่จะต้อง
ผลักดันให้มีกำรปรับแนวคิด ค่ำนิยม เป้ำหมำย วิธี และกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงำน
บุคลำกร ชุมชน องค์กรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องยอมรับแนวทำง/มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร และพร้อมนำแนวทำง
ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น กำรระดมทรัพยำกร แสวงหำกำรสนับสนุน เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติ
และสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำต้ อ งเข้ ำ ใจและผลั ก ดั น ให้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม่ำเสมอ
2. มี ก ำรเผยแพร่ และเสริม สร้ ำงควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บ สำระส ำคั ญ ของแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุ ทธ์ และค่ำนิยม ให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับทรำบ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ขั บ เคลื่ อ นแผนงำน/โครงกำร โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของสถำนศึ ก ษำ และกลุ่ ม ต่ ำ งๆ
ตำมแนวทำง/มำตรกำร รวมถึงแสวงหำและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำระบบกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลที่มุ่งกำรประเมินเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยกำรพั ฒ นำตั ว ชี้ วั ด ผลส ำเร็ จ ทั้ ง ด้ ำ นปริ ม ำณ คุ ณ ภำพ ระยะเวลำในกำรประเมิ น
ผู้ประเมิน และแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. การติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2565 เพื่ อหำข้อ สรุป ผลกำรดำเนิน งำน ว่ำเป็ นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ ก ำหนดไว้ มี ป ระสิท ธิภ ำพ และประสิ ท ธิ ผ ลหรือ ไม่ อย่ ำ งไร กำรประเมิ น ขั้น ตอนนี้ เพื่ อ ทรำบข้ อมู ล
ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในกำรตัดสินใจสำหรับกำรดำเนินกำร
งำนใหม่ รวมทั้งกำรปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน
แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สร้ำงระบบติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 3 ระยะเวลำ ดังนี้
- ระยะก่อนกำรด ำเนิ นงำนหรือ ก่อ นเริ่มโครงกำร/กิ จกรรม เป็ น กำรประเมิ น
บริบท สภำวะก่อนกำรดำเนินกำร
- ระยะระหว่ำงดำเนินกำร เป็นกำรติดตำม ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในระยะ
ที่กำลัง ดำเนินงำนเพื่อศึกษำว่ำมีปัญ หำและอุปสรรคใดบ้ำงในกำรดำเนิ นงำน ทั้ งจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
- ระยะกำรประเมินผลหลังกำรดำเนินงำน เป็นกำรประเมินผลภำยหลังจำกสิ้นสุด
แผนพั ฒ นำกำรศึกษำขั้น พื้ นฐำน เพื่อ สรุป ว่ำมีควำมสำเร็จ ตำมวัต ถุป ระสงค์ และเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้
ตลอดจนผลกระทบทั้งบวกและลบ
1.2 ประชำสัมพั นธ์เผยแพร่ ผลกำรประเมินให้ ครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรกำรศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 ปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
3. ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ (Key Success Factors)
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละกลยุทธ์ตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจะประสบควำมส ำเร็ จ ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทำงกำรพั ฒ นำได้
หน่วยงำนทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำร
ทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบท เพื่อ
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับจำกผู้มีสวนได้ส่วนเสียและบุค ลำกรใน
สังกัดในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆอย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำย และกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของหน่วยงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนไปสู่กำร
ปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทำงมำตรกำรให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรกำกับดูแลให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม
3. กำรจัดให้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นเสมือนแผนแม่บทด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำร และเป้ำหมำย
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กำรพัฒนำที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์และแนวทำง/มำตรกำรของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นหลักใน
กำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ประสบควำมสำเร็จจึงต้องอำศัยปัจจัย
ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นสำคัญ หำกทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมสนับสนุนกำรดำเนินกำร และผู้ปฏิบัติงำนและผู้มีส่วน
ได้ ส่ วนเสีย ทุ ก ฝ่ ำยเข้ ำใจบทบำทของตนและรวมพลั ง ด ำเนิ น งำนตำมกลยุท ธ์ เป้ ำหมำย แนวทำงและ
มำตรกำรที่กำหนด ย่อมส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบรรลุผลสำเร็จ
ตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมควำมมุ่งหวัง

ภาคผนวก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน

