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“กลุ่มอ ำนวยกำร

แผนปฏิบัติกำร

2565
ปีงบประมำณ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร



คำนำ 

  แผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ และสนับสนุนการขับเคลื่อน การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ความสำเร็จของการ
ดําเนินงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงในมิติ ต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ขอขอบคุณบุคลากรกลุ ่มอำนวยการทุกคน ที ่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกลุ ่มอำนวยการ และ
ขอขอบคุณกลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ ่มอำนวยการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาต่อไป 
 
                                                                                                           กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
     กุมภาพันธ์ 2565 
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แผนปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ข้อมูลทั่วไป 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาส เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลที่ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู ้ดูแลหรือ ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-
2563) ซึ่งได้รับความสำคัญ ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

สภาพภูมิศาสตร์ 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตั ้งอยู ่ที ่เลขที ่ 27/31 หมู ่ที ่ 3 ตำบล 
คลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์
ประทับช้าง  อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสากเหล็ก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มี
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,150,942 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย  คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตร 
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   ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
   ทิศใต้  ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 

 
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 

 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด  
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จั ดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้มอบหมาย 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 
โรงเรียนหลัก 131 โรงเรียน      โรงเรียนสาขา   1  โรงเรียน 

 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนายน พ.ศ.  2564 
  ชาย     8,777   คน          หญิง   7,703  คน 
     รวม 16,480   คน 
 จำนวนห้องเรียน  1,265   ห้อง 
 จำนวนคร ู
     ชาย       227   คน             หญิง   722   คน 
     รวม     949   คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

รายการ ชาย หญิง รวม 

หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา (ผอ., รอง, ผช.) 3 1 4 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ., รอง) 50 38 88 

ครู/อาจารย์ 177 684 861 

บุคลากรทางการศึกษา (38 ค (2) 38 ค (1) ศน.) 8 44 52 

ลูกจ้างประจำ 63 2 65 

พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 12 29 41 

พนักงานราชการ (ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน)  - 1 1 

ลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 4 22 26 

ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน) 71 147 218 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ปีงบประมาณ 2565 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
  1. กลุ่มอำนวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
          10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานช่วยอำนวยการ 
  (ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน 
              ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
                ที่ไดรับมอบหมาย 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจหน้าท่ี 
กลุ่มอำนวยการ 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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ลูกจ้างประจำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุวนัท จิตตะระ 
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ภารกิจกลุ่มอำนวยการ 

 

กลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจ หน้าที่ ได้
อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื ่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 “ส่งเสริม
คุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” มีองค์ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ  
5  ประการ  ดังนี้ 

1.  ความห่วงใย : ความปลอดภัย ดุจญาติมิตร 
2.  การให้ความรัก : มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ดุจลูกหลาน 
3.  สอนให้รู้ : คุณธรรมนำความรู้ 
4.  อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.  ชื่อเสียงดีงาม : ผลผลิตการดำเนินงานเป็นเลิศ + บุคลากรก้าวหน้า 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป 

ตามมาตรฐานสำนักงาน 
2. เพื่อให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  
          3. เพื ่อให้บริการและเผยแพรข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื ้นที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิดความ 
เลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5. ดำเนินงานตามนโยบาย ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
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                                     ขอบข่าย/ ภารกิจ 
1. งานสารบรรณ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  
2. งานช่วยอำนวยการ  
   2.1 งานรับ-ส่งงาน มอบหมายหน้าที่ในหน้าทีร่าชการ  
   2.2 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.3 งานประชุมภายในสำนักงาน  
3. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  
   3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   3.2 งานบริการอาคารสถานที่    3.3 งานรักษาความปลอดภัย  
4. งานยานพาหนะ  
5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.1 งานจัดระบบบริหาร    5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
    5.3 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
    5.4 งานคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.5 งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6. งานประสานงาน  
7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
8. งานประชาสัมพันธ์  
     8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์   8.2 งานเผยแพรข้อมูลข่าวสารและผลงาน  
9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
10. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  สามารถจัดระบบบริหาร

องค์การ ประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส และดำเนินงานตามนโยบายของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 SPDCA ใช้มาตรฐานเป็นฐานในการ
ดำเนินงาน เพ่ือนักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดี สถานศึกษาดี และสำนักงานเขตพ้ืนที่ดี 
จนปรากฏผล ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  สามารถใช้พลังงานอย่างประหยัดและ 
คุ้มค่า  ปรากฏผลจากคะแนนที่ได้รับเต็ม 5 คะแนน 
          3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิจ ิตร เขต 1 ได ้ 4.40820 
ระดับผลการประเมิน ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1  กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
และนโยบายของต้นสังกัด  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก  ของชาติและ
ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่น คง ทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง  ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  ที่จะทำให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน  และภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  ของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่ าเพิ่มและพัฒนากลไก ที่สำคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้
ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่งมีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถเข้าถึงบริการพื ้นฐาน ระบบสวัสดิการ  และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
20 ปีข้างหน้า และมีย ุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคม  และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้   6  ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานรวมถึง
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การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ให้ทันสมัย  และทันการเปลี ่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้ งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น  ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติเป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกายจิตใจวินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน  
เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน  เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงวัย 
 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ  ศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญ
ยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที ่มีความสำคัญ เร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัย  
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที ่21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1.  ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2.  ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ด ีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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      3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission)    
 1.  จ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาต ิและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 3.   ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และปลอดภัยตามสถานการณ์ 
 4.   ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 6.  พัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สู่ความเป็นเลิศ แบบมีส่วนร่วม โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนา มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู รู ้ทันโลก มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและเป็นนวัตกร ทำหน้าที ่ที ่ปรึกษา (Mentors & Coach)  สามารถสร้างสถานการณ์และร่วม
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน 
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 3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 4 ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) การใช้ 
STEM ศึกษา และส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล (Digital literacy) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหาร และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความ
เป็นเลิศ โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดห้องเรียนเป็นฐาน การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ ์ท ี ่  2 การสร ้างโอกาสในการเข ้าถ ึงบร ิการการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ  ม ีมาตรฐานและ  
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บนพื้นฐานความสามารถและมาตรฐานตำแหน่ง 
 กลยุทธ์ที ่  4 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู ้และระบบการคิดในลักษณะ                  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา 
 
 มาตรการหลัก 

1.  กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา คุณภาพ 5 ประการ ได้แก่ ความห่วงใย การให้ความรัก สอนให้รู้ อยู่อย่างพอเพียง ชื่อเสียง 
ดีงาม โดยบุคลากรทุกคนพัฒนางานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้การวิจัยเป็นฐาน การใช้และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

2.  ส่งเสริมการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู ้ หลากหลาย  เช่น Active learning จิตศึกษา PBL 
การเรียนรู้ Coding การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV การพัฒนาตามหลักสูตรที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ EF 
และพัฒนาทักษะอาชีพ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านสุขภาวะ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที ่หลากหลาย เช่น การใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ในการทำงาน การเข้ารับการ
อบรม ฯลฯ  

4.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning  สนับสนุนการขับเคลื ่อน 
เชิงวิชาการให้สามารถจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตอบโจทย์นักเรียน ชุมชน สังคม เช่น  หลักสูตร
โครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรพัฒนาทักษะฐานดิจิทัล ด้วยการสร้างระบบเครือข่ายและพ่ี
เลี้ยงทางวิชาการให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
อัจฉริยะอาชีพขึ้นในสถานศึกษา  

5.  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการจัดตั ้ง Core team ในระดับเขตพื้นที ่ และระดับ
สถานศึกษา ที ่มีความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมและการเป็นกลไกการจัดการศึกษาด้วยการสร้าง  
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เป้าหมายร่วม มีการวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้  (Learning Space) ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่ 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ 
 
แนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ได้นำสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  และนโยบายของต้นสังกัดสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มีสาระสำคัญ  ดังนี้ 

กำหนดฐานคิดในการปฏิบัติงานที ่เป็นรากฐานของวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1 คือ  “ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน” มีองค์ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1.  ความห่วงใย : ความปลอดภัย ดุจญาติมิตร 
1.1  สุขภาพอนามัยนักเรียนครูและบุคลากร 

    1.2  การทำงาน 
1.3  การถูกล่วงละเมิด 

2.  การให้ความรัก : มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ดุจลูกหลาน 
    2.1  การรับการศึกษา  
    2.2  ได้รับการดูแลทุนการศึกษา  
    2.3  เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    2.4  บุคลากรมีการก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม 
    2.5  เด็กพิการ + เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

3.  สอนให้รู้ : คุณธรรมนำความรู้ 
      - มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 

4.  อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    4.1  เพ่ิมคุณค่าผลผลิตทางการศึกษา 
    4.2  ลดการสูญเสียทรัพยากร 
    4.3  นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพ 

5.  ชื่อเสียงดีงาม : ผลผลิตการดำเนินงานเป็นเลิศ + บุคลากรก้าวหน้า 
    5.1  ส่งเสริมความเป็นเลิศกับนักเรียนและครูผู้มีความสามารถพิเศษ 
    5.2  บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข 

 กำหนดการขับเคลื ่อนกลยุทธ์  5  กลยุทธ์  โดยส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา                  
สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนที่มีองค์ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ  5  ประการ  ผ่านเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
และมาตรการและแนวดำเนินการ  ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป็นภารกิจของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที ่มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  สอนให้ร ู ้และใช้คุณธรรมนำความรู้   ซึ ่งมี 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  มาตรการและแนวดำเนินการ  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสมรรถนะตามหลักสูตร  ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด   
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต และคุณลักษณะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
 5.  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

7. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 9. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
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มาตรการและแนวดำเนินการ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
     เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                    1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
                    1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ  

       - เป็นไปตามหลักสูตร  
       - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

         - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ 
         - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
         - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน                    
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     1.2  สถานศึกษา  

          1.2.1  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนด 
            1.2.2  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

          1.2.3  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก  
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2.  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีความให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง  
ของประเทศ 
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 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที ่เป็น  
พหุวัฒนธรรมมีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
     2.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
     2.2  สถานศึกษา 

          2.2.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

          2.2.2  มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
          2.2.3  จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
          2.2.4  มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 3.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
เป็นมาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถตามความถนัดและ
ความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
         3.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื ่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื ่องมือวัดแวว  
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
  3.1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ 
ที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  3.1.4 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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    3.2  สถานศึกษา  
3.2.1 ดำเนินการวัดแววผู ้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนตามศักยภาพ  

และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ 5 ข ั ้นตอนหรือบันได 5 ข ั ้น ( Independent Study : IS) การเร ียนร ู ้ เช ิงบ ูรณาการ 
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้ผู ้เร ียนเรียนรู้  
ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

3.2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความ  
เป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุข
พลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

3.2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

3.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 

3.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

3.2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดและประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการให้มีการวัดและประเมินจากส่วนกลางในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตัวชี้วัด 

 
 กลยุทธ์ที ่ 2  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีค ุณภาพ  มีมาตรฐานและ                 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาเป็นภารกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แสดงออกถึงความห่วงใยในด้าน ความ
ปลอดภัย การทำงาน  การถูกล่วงละเมิด  สุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ดุจญาติมิตร  ตลอดถึง
การให้ความรัก : มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ดุจลูกหลานในด้านการรับการศึกษา ได้รับการดูแลทุนการศึกษา  เข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บุคลากรมีการก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม เด็กพิการ  เด็กพิเศษได้รับ 
การพัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งมีเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  มาตรการและแนวดำเนินการ  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ

ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
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4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
4. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวดำเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการ  

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           1.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ ่นภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

          1.1.2  จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
     1.2  สถานศึกษา 

          1.2.1 ร ่วมกับองค์กรปกครองระดับพื ้นที ่  หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง และภาคเอกชน                        
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 

          1.2.2 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

          1.2.3 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

          1.2.4 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ  
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

          1.2.5 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที ่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          1.2.6 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอมีคุณภาพ 

          1.2.7 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู ้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทาง 
ไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
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2.  การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที ่โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

    2.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

    2.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

    2.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา
ในทุกมิต ิ

    2.4  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี ่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณ  
ก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

     2.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

     2.6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

3.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียน  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
     3.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

    3.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

    3.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน  
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

    3.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับ
ผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    3.5  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.6  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน  
การสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ  ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบนพื้นฐานความสามารถและมาตรฐานตำแหน่ง 

การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการจัดการเรียนรู ้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บนพื้นฐานความสามารถและมาตรฐานตำแหน่ง  เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศกับนักเรียนและครูผู ้มีความสามารถพิเศษ  บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข  ชื่อเสียงดีงาม : 
ผลผลิตการดำเนินงานเป็นเลิศ  บุคลากรก้าวหน้า  ซึ่งมีเป้าประสงค์   ตัวชี้วัด  มาตรการและแนวดำเนินการ  
ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
2. ครู มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด   
1. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
2. ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
3. ครูจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
4. ครูจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ 

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
           - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
       - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
       - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
       - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

มาตรการและแนวดำเนินการ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำ
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
    1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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    1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรง
ตามความต้องการและความขาดแคลน 

    1.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

    1.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และการทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

    1.6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

    1.7  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

    1.8  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    1.9  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

    1.10  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ มีความรู ้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

    1.11  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.12  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

    1.13  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

    1.14  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ ่งหมาย และหลักการจัด
การศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

    1.15  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

           1.15.1  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

           1.15.2  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 
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            1.15.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
  1.15.4  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

           1.15.5  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding)มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

2.  สถานศึกษา    
     2.1  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรี ยนได้เรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
     2.2  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  5  ขั้นตอน หรือบันได  5  ขั้น ( Independent 
Study : IS) 
     2.3  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

 
 กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู ้และระบบการคิดในลั กษณะ                  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความพอเพียง 

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู้และระบบการคิดในลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความพอเพียง  เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะส่งเสริม
สถานศึกษาและบุคลากรให้อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ิมคุณค่าผลผลิตทางการศึกษา 
ได้แก่ ลดการสูญเสียทรัพยากร และนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพ ซึ่งมีเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  มาตรการและ 
แนวดำเนินการ  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่  สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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ตัวช้ีวัด   
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกตำบล 

3. สถานศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
8.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวดำเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เป็นมาตรการ

กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เรียนรวม 
  1.1.5 ยกระด ับสถานศ ึกษาให ้ เป ็นแหล ่ งเร ียนร ู ้ ตลอดช ีว ิตของท ุกคนในช ุมชน                     
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  1.1.6 นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.1.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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  1.1.8 จัดอบรม พัฒนาผู ้บร ิหารสถานศึกษาให้ม ีค ุณสมบัต ิ สมรรถนะ และความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.1.9 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  1.1.10 สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

    2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
มีหน้าที ่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื ่อการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    2.2  ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

    2.3  นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
     2.4  บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

    2.5  ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    2.6  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
    2.7  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    2.8  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    2.9  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมยึดห้องเรียนเป็น
ฐานการพัฒนา 

การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการ  
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ยึดห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา
เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่จะส่งเสริมสถานศึกษาและบุคลากรให้อยู ่อย่าง พอเพียง : 
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการศึกษา  ได้แก่  ลดการสูญเสียทรัพยากร  และนวัตกรรม
ขับเคลื่อนคุณภาพ  ซึ่งมีเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  มาตรการและแนวดำเนินการ  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมทุกด้าน โดยเน้นการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกงาน ยึดห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
4.  มีกระบวนการ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5.  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด   
1.  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น  

คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีปร ะสิทธิภาพ
ครอบคลุม 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

5.  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

6.  มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
7.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวดำเนินการ 
1.  พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกงาน ยึดห้องเรียนเป็นฐาน

การพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
     เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลาง และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
    1.1  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 

มีหน้าที ่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื ่อการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    1.2  ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

    1.3  ส ่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารงาน 

    1.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “War Room” 

    1.5  ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    1.6  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  กลุ่มโรงเรียน                         

เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
    1.7  ส ่งเสร ิมให ้ท ุกภาคส ่วนของส ังคมม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษาแบบบูรณาการ                        

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    1.8  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    1.9  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล 

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั ้งแต่ข้อมูลผู ้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่สถานศึกษาในสังกัด และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบ
บัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 
     โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

    2.1  ศึกษา ว ิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ Public Cloud  etc. 

    2.2  ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของนักเร ียน 
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

    2.3  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัด 
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    2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565 
 ในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1  อันนำไปสู่ความสำเร็จในการ
บริหารจัดการศึกษา  คือ “ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคต  ที่ยั่งยืน” ได้
ปรับทิศทางการเปิดเรียนให้ปรับคืนเปลี่ยนโรงเรียนให้เหมือนบ้าน  เปลี่ยนครูเป็นพ่อ แม่ สร้างความมั่นใจให้
ลูกศิษย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปรับโรงเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน ปลอดภัยเหมือน  ที่บ้าน  ทิศทางการศึกษา
จึงดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” 
ทั้ง  4  ด้าน  ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
เป็นการดำเนินงานให้ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องกับการ  

จัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักความปลอดภัย มีทักษะ 
ด้านการป้องกันตัวเอง  สร้างกลไกตามหลักธรรมาภิบาล  ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม  มีภาคีเครือข่าย 
ที่มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จจากการปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้ 
 1.  ความปลอดภัยในการเรียน การสอน การใช้ชีวิตการทำงาน สุขภาพอนามัยการแพร่ระบาดของ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2.  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาของเด็กและครู อาคารสถานที่  สนามเด็กเล่น  อาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  ห้องน้ำ  
 3.  ความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากการกระทำของผู้คนในโรงเรียน เด็กนักเรียนต้องปลอดภัยจากการ
ที่ถูกละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุ เน้นย้ำครูเรื่องการลงโทษที่ผิดระเบียบ หรือการละเมิด
เรื่องเพศ การถูกทำร้ายจากคนภายนอก จุดอับ จุดเสี่ยงในโรงเรียน ปกป้องนักเรียนและวิชาชีพของตน 

เรื่องท่ี 2  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
เป็นการดำเนินงานให้ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องกับการ 

จัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าถึงเท่าเทียมและเสมอภาค ใช้ระบบ
สารสนเทศพัฒนาการศึกษา  เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพ  และเพิ่มช่องทางใน
การเลือกศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จจากการปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้ 
 เด็กทุกคนในทะเบียนบ้านที่อยู่ในวัยที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับประถม 
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาภาคบังคับต้องมีโอกาสได้รับการศึกษา โอกาสในการเข้าเรียน โอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาที ่เท่าเทียบเสมอภาค  อาคารสถานที่ สื ่อต่าง ๆ กระบวนการที ่มีคุณภาพ การได้รับ
ทุนการศึกษา 

เรื่องท่ี 3 ด้านคุณภาพการศกึษา  
เป็นการดำเนินงานให้ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องกับการ  

จัดการศึกษาทั ้งในระดับสถานศึกษา  ระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  มีระบบการคัดเลือกบุคลากร  มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการเสริมทักษะ
การเรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เครือข่ายมีส่วนร่วม  ส่งเสริม สนับสนุน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดผล
สำเร็จจากการปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้ 
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 การเรียนรู้ การปรับหลักสูตร 3 สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติในการปฏิบัติงานเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพครูในการสอน เริ ่มตระหนักในความเป็นครู 
สมรรถนะของครู ไม่เป็นภัยต่ออาชีพของตน 
 

เรื่องท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เป็นการดำเนินงานให้ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องกับ การ 

จัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน  กระจาย
อำนาจสู่ภูมิภาค  มีทุกภาคส่วนรับผิดชอบการศึกษาในทุกระดับ  สร้างกลไกในการตรวจสอบ  โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลสำเร็จจากการปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้ 
 การบริหารจัดการให้เกิดการคล่องตัว ยืดหยุ่นได้ การนำทิศทางการจัดการศึกษาของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.มาเป็นโครงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แปลงกลยุทธ์หน่วยงานต้นสังกัด
มาเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่โรงเรียน 132 โรงเรียน  

 
แนวทางการพัฒนากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

การพัฒนางานของกลุ่มอำนวยการ ได้นำสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579  และนโยบายของต้นสังกัดสู่การปฏิบัติที ่สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  มีสาระสำคัญ ในการกำหนดฐานคิดในการปฏิบัติงานที่เป็นรากฐานของ
วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1 คือ  “ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์
พระราชา  สู่การพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน” มีองค์ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1.  ความห่วงใย : ความปลอดภัย ดุจญาติมิตร 
2.  การให้ความรัก : มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ดุจลูกหลาน 
3.  สอนให้รู้ : คุณธรรมนำความรู้ 
4.  อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.  ชื่อเสียงดีงาม : ผลผลิตการดำเนินงานเป็นเลิศ + บุคลากรก้าวหน้า 
 กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์  5  กลยุทธ์  โดยส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืนที่มีองค์ประกอบการดำเนินงานที่สำคัญ  5  ประการ  ผ่านเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
และมาตรการและแนวดำเนินการ  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
 กลยุทธ์ที ่ 2  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีค ุณภาพ  มีมาตรฐานและ                 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

      ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ  ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบนพื้นฐานความสามารถและมาตรฐานตำแหน่ง 

       ส่งเสริม สนับสนุน การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการจัดการเรียนรู้ของ 
บุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความสามารถและมาตรฐานตำแหน่ง   
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 กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู ้และระบบการคิดในลักษณะ                  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความพอเพียง 

                  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ฐานความรู้และระบบการ
คิดในลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บนพ้ืนฐานความพอเพียง   
 กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมยึดห้องเรียน
เป็นฐานการพัฒนา 

         ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
ยึดห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนาเป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะส่งเสริมสถานศึกษาและ
บุคลากรให้อยู่อย่างพอเพียง : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ิมคุณค่าผลผลิตทางการศึกษา  

ทิศทางการส่งเสริม สนับสนุน ด้านจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มอำนวยการ 
 ในภารกิจของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1  อันนำไปสู่
ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา คือ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1  คือ “ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคม
อนาคต  ที่ยั่งยืน” ไดป้รับทิศทางการเปิดเรียนให้ปรับคืนเปลี่ยนโรงเรียนให้เหมือนบ้าน  เปลี่ยนครูเป็นพ่อ แม่ 
สร้างความม่ันใจให้ลูกศิษย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปรับโรงเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน ปลอดภัยเหมือน  ที่บ้าน  
ทิศทางการศึกษาจึงดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    “สพฐ.วิถีใหม่  
วิถีคุณภาพ”  ทั้ง  4  ด้าน  ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
เรื่องท่ี 2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 3 ด้านคุณภาพการศกึษา  
เรื่องท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

แผนงานกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ปีงบประมาณ 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสารบรรณสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            

     งานรับ - ส่ง หนังสือราชการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานจัดเก็บหนังสือราชการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานจัดเก็บคำสั่งของ สพป.

พิจิตร เขต 1 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 งานช่วยอำนวยการ             
      งานรับ-ส่งงานในหน้าท่ี

ราชการ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานมอบหมายหน้าที่การงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
      งานเลขานุการผู้บริหาร

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

            

      งานการประชุมทีมบริหาร 
สพป.พิจิตร เขต 1 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานประชุมบุคลากร สพป.
พิจิตร เขต 1 

            

      งานประชุมกลุ่มอำนวยการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
      งานการประชุมพุธเช้าข่าว 

สพฐ. (ตามที่ได้รับมอบหมาย) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานประชาสัมพันธ์ สพป.
พิจิตร เขต 1 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       งานระเบียบกฎหมาย 
แนวปฏิบัติ ต่าง ๆ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       งานควบคุมครุภณัฑ ์
กลุ่มอำนวยการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       งานการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       งานพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
            

     งานปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     งานรายงานประสบภัยต่างๆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานบริการ ห้องประชุม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานรักษาความปลอดภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     งานการจัดการขยะบน

สำนักงาน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     งานการจัดทำค่าดัชนีการใช้
พลังงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 งานยานพาหนะ             
    งานบริหารจัดการยานพาหนะ

ราชการ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    งานการขอใช้รถส่วนตัวและ 
รถราชการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง 
เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานได ้
ตามวัตถุประสงคส์ะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 งานการจัดระบบบริหาร             
     งานพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     งานมาตรฐานสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

✓         ✓   

     งานคํารับรองปฏิบัติราชการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(KRS, PMQA) 

✓ ✓     ✓      

     งานควบคุมภายในสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

✓ ✓ ✓          

6 งานการประสาน             
      งานรัฐพิธี/ งานวันสำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
      งานประสานงานภายในและ

ภายนอกสำนักงานฯ  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 งานการเลือกตั้งและสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
War Room 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานการแต่งตั้งอ่ืนๆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 งานประชาสัมพนัธ ์             
      งานสร้างเครือข่าย

ประชาสมัพันธ์ 
  ✓ ✓         

      งานเผยแพร่ขออมูลข่าวสาร
และผลงาน สพป.พิจิตร เขต 1 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

            

      งานจัดทำคำรับรองการกู้เงิน
เพื่อท่ีอยู่อาศัย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ปัญหาหนีส้ินคร ู

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

      งานการรับบริจาค ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
      งานการจำหน่ายฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
      งานตรวจสุขภาพประจำป ี             

10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
11  การรับนักศึกษาฝึกงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 
                             1. ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
                                     1.1 ศึกษารายละเอียดภารกิจที่ปฏิบัติ  

1.2 วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
                                     1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ  

                1.4 จัดหา/เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการ 
         2. ข้ันตอนร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
                2.1 แจ้งกำหนดการดำเนินงาน 
                2.2 ผูร้ับผิดชอบดำเนินงานตามกำหนด 
                2.3 ติดตามผลการดำเนินงาน 
                2.4 สรุปการใช้งบประมาณ 
         3. ข้ันตอนการประเมินผล (Check)  

3.1 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3.2 รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

         4. ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (Action)  
                4.1 พัฒนาปรับปรุงการทำงาน 

 



ที่ปรึกษา
ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ว่าท่ีพันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ดร.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

ผู้จัดท า
นางนารินทร์พร บุญลาภ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
นางธารณีิ ปัญญาวราภรณ์ นกัประชาสมัพนัธช์  านาญการพิเศษ
นางชีวารตัน ์ถดัทะพงษพ์รนิธิ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ
นางจินตนา  ผาสขุ นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ
นางสาววรชันก พรมจ๋ิว เจา้พนกังานธุรการปฏิบตัิงาน
นายกฤษดา  เจศรชียั พนกังานธุรการ ส 4
นายอัษฎาวุธ  ศรีส าราญ ช่างไฟฟ้า ช.4 / ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายชินดนัย เทียนสวัสดิ์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอ านวยการ
นางสาวสุวนัท จิตตะระ พนักงานพิมพ์ดีด
นายอลงกรณ ์ปัตทะมะ เจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกลฯ
นายชานนท ์คงคาลกึ พนกังานขบัรถยนต์
นายสมภพ  คุม้เวช พนกังานพสัด ุส4
นายวีระ อินทะกลู ช่างไฟฟา้ ช.4
นายนพดล  เรอืงเดช ช่างไฟฟา้ ช.4
นายสนาม  สขุเกษม ช่างไฟฟา้ ช.4
นายวิษณ ุ ศรเีมืองชา้ง ช่างไฟฟา้ ช.4
นายฉตัรชยั  เจรญิทิม ช่างไฟฟา้ ช.4
นายชาตร ี จิตตะระ ยาม

รวบรวมข้อมูล  เรียบเรียง/ รูปเล่ม / ปก  นารินทร์พร บุญลาภ



ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต ๑
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


