นโยบายและกลยุทธการพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ปงบประมาณ 2565

(นายชัยนนท นิลพัฒน)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

คำนำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖5 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชี ย งใหม่ เขต ๖ ได้ จั ด ท ำขึ้ น ตำมหลั ก กำรและวิ ธี ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรทุ ก ขั้ น ตอน และในเอกสำร
แผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ได้บรรจุสำระสำคัญประกอบด้วย ภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ตั้งและพื้น ที่ใ นควำมรั บ ผิ ดชอบ ข้อมูล ด้ำนปริ มำณ ผลกำรดำเนิ น งำนที่ผ่ ำนมำทั้งด้ำ นคุณภำพกำรจั ด
กำรศึกษำ ด้ำนสิ ทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำและด้ำนประสิทธิภำพกำรบริห ำรจั ดกำร ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ จุดเน้นกำรดำเนินงำน แผนกำรจัดสรรงบประมำณ ประกอบด้ว ย งบประจำสำหรับกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสำนักงำนและโครงกำรกิจกรรมตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รวมทั้งแนวปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖5 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนที่เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำม
คุ้มค่ำ จึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมที่
กำหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖
29 ธันวำคม 2564

สารบัญ
นโยบายและกลยุทธการพัฒนาการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
พระบรมราโชบายดานการศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)
นโยบายรัฐบาล
นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เชียงใหม เขต 6
นโยบายการพัฒนา (กลยุทธขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา)

หนา
25
25
27
29
30
32
36
48
48

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

๒๕
ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต 6 ได้ด าเนิ น การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนานโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
-พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
-ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
-แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
-แผนการปฏิรูปประเทศ
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
-นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
-นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
-แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
-แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

๒๖
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฎิเสธสิ่งที่ผิด – สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัครงาน
บาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
(ที่มา : https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนรวมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึ กษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ การดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รั บการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน

๒๗
คาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จดั การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ได้กาหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
มีการกาหนดในมาตรา 9 ให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและการ
กาหนดแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้อ งใช้ ในการดาเนิ น การของแต่ล ะขั้น ตอน เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ ข องภารกิจ และตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ของภารกิจ และในมาตรา 20 เพื่อ ให้ ก ารปฏิบั ติ ร าชการภายในส่ ว นราชการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัด และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรการจัดตั้งจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครับ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดย
มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
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ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่ งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จั ดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริ ก ารประชาชนและประสิ ทธิ ภ าพภาครั ฐ 21) การต่อ ต้านการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิรู ป ประเทศต้องดาเนิ น การเพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่บั ญญัติไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 12 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง
ได้แก่ 1)การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
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ทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานการสร้างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสภาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคน
ให้ มีส มรรถนะในการทางานที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของตลาดงาน และการพัฒ นาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริ บทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ
โลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6
ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่ว งวัย และการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ 4) การสร้ างโอกาส 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
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้
23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อ
ธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
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ดาเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ในการจั ด ทาแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนนิ ติบั ญญั ติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนา
ระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนี
เข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทาง
ทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซ
เบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้า 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
และหมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 - 2580 โดยได้กาหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่ว น 12
เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 3 การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก
ช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
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8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้า ทางการศึกษา
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
นโยบายที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
นโยบายที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้ว ยความมั่น คง เพื่อ ให้ ทุกส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งมี ส าระส าคั ญ 5 เรื่ อง ได้ แก่ 1) การจั ดการศึ กษาเพื่ อความมั่น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกส่ ว นราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่ว งชีวิต และนโยบายเร่ งด่ว น เรื่ องการเตรี ยมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยั งสนับ สนุ นการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้า งความเชื่อมั่น
ให้ กั บ สั ง คม และผลั ก ดั น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

๓๓
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้า นการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกาลังสอง
(Thailand Education Eco – System : TE S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน
จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล
การนาข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform (4) e-book
(5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management และ
(7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดั บทักษะที่จาเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital
Literacy สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding
เป็นต้น
3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ
(4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่
(Digital Disruption) โดยเน้ น เพิ่ มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้ านอาชี ว ศึก ษากั บ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
-การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และมีการททวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
-การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๓๔
-การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
-การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อไม่ให้ เกิด ความซ้าซ้ อนในการจั ดฝึ กอบรมให้ แต่ล ะกลุ่ มเป้ าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนิ น การผลิ ตสื่อและจัดทาเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผ ลงาน
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13) การศึกษายกกาลังสอง โดย
-พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
-จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.deep.g.o.th โดยปลดล็ อ กและเปิ ด กว้ า งให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :
DEEP)
-ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
-จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
-มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนา (Tailor-made-Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ

๓๕
-มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกาลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ
-มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานกลางการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา (TVET
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพั นธุ์ใหม่ รวมถึงการนานวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College)
-มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน
เพื่อการดารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
-มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
-สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
-ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. 2562
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสาเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
-ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
-ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
-ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
-ยกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาค และ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
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บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณี มีปั ญหาในเชิ งพื้ น ที่ ห รื อ ข้อ ขัด ข้อ งในการปฏิบั ติง าน ให้ ศึก ษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย
ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ

1. จั ดการศึก ษาเพื่อ เสริ ม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. จั ด การศึกษาเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ดหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดั บ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนใน
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา และสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง พั ฒ นาครู ใ ห้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เชื่ อมโยงนโยบายด้ านดิจิ ทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้ อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบาย

1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรงอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา

๓๘
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดการเรียนรู้ ที่สร้ างสมดุล ทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถปรั บตัวต่อโรคอุบั ติใหม่ โรคอุบั ติซ้า และรองรับ วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ร้อยละ
85
สร้างภูมิคุ้มกันพร้ อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาการ
ร้อยละ
80
จัดการศึกษาตามบริบท

๓๙
แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ค รู บุ ค ลากร สพฐ. (ฉก.ชน.) สพฐ.
ทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความ สพท.
(สวก. สอ. สตผ.)
เสี่ยง และดาเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและ รร.
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ สพฐ. (ฉก.ชน.) สพฐ.
ป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความ สพท.
(สวก. สนก.)
รุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์ รร.
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่
และโรคอุ บั ติ ซ้ า ตลอดจนพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
อาชี พ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ รองรั บ ภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก สพท.
(สทร. สกก.
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
รร.
ฉก. ชน.)
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ย สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
ตนเองที่นาไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม สพท.
(ศบศ.)
ของครู ผู้ ส อนในการจั ด การเรี ย นสอนออนไลน์ เ พื่ อ ความ รร.
ปลอดภั ย เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย
คุกคาม
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การ สพท.
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มี รร.
ความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม สพฐ. (ฉก. ชน.)
ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ สพท.
แสดงออกที่ ไ ม่ เ หมาะสม พฤติ ก รรมกลั่ น แกล้ ง รั ง แกผู้ อื่ น รร.
(Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ
และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
พัฒนาระบบและรู ปแบบการป้องกันภัยทุกรูป แบบ รวมทั้ง สพฐ. (สพร.)
สพฐ.
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ สพท.
(สพก. จชต.
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่ รร.
ฉก.ชน.)
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔๐
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ
70
2. จานวนผู้เรี ยนที่เป็ น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
คน
3, 315, 554
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจาเป็น
3. ร้อยละของผู้ เรี ยนที่ได้รั บ เงิน อุดหนุ น ปั จจั ยพื้น ฐานส าหรั บ
ร้อยละ
20
นักเรียนยากจน
แนวทางการพัฒนา
ที่
1.

2.

3.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดย สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
การค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
สพท.
(สวก. สศศ.)
(3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจาก รร.
สถานศึกษาระดับ ปฐมวั ยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาขั้ น สพฐ. (สนผ.)
สพฐ.
พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนอย่ า ง สพท.
(สวก. สบว.
ต่อเนื่อง โดยจั ดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน รร.
สมป. ศบศ.
ตามถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษา
สนก. สศศ.
เพื่ออาชีพ
สพก. จชต.)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการค้นหา เฝ้าระวัง สพฐ. (สนผ.)
ติดตาม และประสานช่ว ยเหลื อ ประชากรวัยเรียนระดับ สพท.
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาให้ เ ข้ า ถึ ง รร.
การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ ล ะบุ ค คล และสนั บ สนุ น ให้ มี ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/เครื่องมือ ที่จาเป็นในการป้องกันนักเรียน
ออกจากระบบการศึกษา

๔๑
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
ที่
4.

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สศศ.)
สพฐ.
สพท.
(สทร. สวก.)
รร.

พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทาง สพฐ. (สทร.)
สพฐ. (สนก.)
การศึกษา
สพท.
รร.
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สพฐ. (สนก.)
สพฐ. (สนผ.)
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สพท.
รร.
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชีว้ ดั
หน่วยนับ
ปี 2565
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ร้อยละ
80
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
ร้อยละ
80
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
90
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ร้อยละ
41.33
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๔๒
ตัวชี้วัด (ต่อ)
ที่

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

5.

ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มั ธ ยม ศึ ก ษา ไ ด้ รั บก าร พั ฒ นา แล ะย กร ะดั บค วา ม รู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ร ะดับ การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้ อยละของสถานศึกษาที่ส อนในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ การส่ งเสริมสนั บสนุ นการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

โรงเรียน

220

6.

7.
8.
9.

แนวทางการพัฒนา
ที่

แนวทางการพัฒนา

คุณภาพผูเ้ รียน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา
(Multiple Intelligences)
3.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก
สพฐ.
(ทุกสานัก)
สพท.
รร.

สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.

พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น สพฐ. (สวก.)
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ สพท.
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และภาษาต่า งประเทศ เพื่ อเพิ่ม ขี ด รร.
ความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ

หน่วยงานร่วม
-

สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ.)
สพฐ.
(สบว. สมป.
สนก. ศบศ.
ศนฐ. สทศ.)

๔๓
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
4. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และด้ า นการเรี ย นรู้ ข อง สพฐ. (สทร.)
สพฐ.
ผู้เรียนที่นาไปสู่ Digital Life & Learning
สพท.
(สวก. สบว.
รร.
ศบศ. สนก.
ศนฐ.)
5. ด าเนิ น การคั ด กรอง/วั ด ความสามารถและความถนั ด ของ สพฐ. (สวก.)
สพฐ.
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีด สพท.
(สนก.)
ความสามารถตามศักยภาพ
รร.
คุณภาพครู
6. ส่ งเสริ ม ให้ ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนและการเรี ยนรู้ สพฐ.
สพฐ.
รูปแบบ Active Learning/Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุก (สวก. สนก.)
(สนก. ศนฐ.)
ระดับชั้น
สพท.
รร.
7. พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา ให้ มีศั กยภาพในการ สพฐ. (ศบศ.)
สพฐ. (สนก.)
จั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ มี ค วามรู้ สพท.
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รร.
รวมถึ ง มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในสั ง คมยุ ค ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New
Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
8. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ก าร สพฐ. (สพร.)
สพฐ.
พั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารพั ฒ นา สพท.
(กพร. สน. ศบศ.)
รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง รร.
ตามมาตรฐานนานาชาติ ข องครู มี จ รรยาบรรณ และมี จิ ต
วิญญาความเป็นครู
หลักสูตรและอืน่ ๆ
9. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต รแกนกลาง สพฐ. (สวก.)
สพฐ. (ศนฐ.)
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน และหลั กสูตรสถานศึก ษาบนฐานของ สพท.
สามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency รร.
Building, Creative Education
10. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้ สพฐ. (สทศ.)
สพฐ. (ศนฐ.)
(Assessment for Learning) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท สพท.
ของสถานศึกษา โดยให้ มีรู ป แบบวิธีการที่ห ลากหลาย เช่น รร.
การทดสอบด้ ว ยข้ อ สอบปรนั ย และอั ต นั ย การประเมิ น
ภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น
ที่

แนวทางการพัฒนา

๔๔
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
ที่

แนวทางการพัฒนา

11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการ
จัดการเรียนรวม
12. พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียน รวมทั้งดาเนิน การให้ มี
การขยายผล
13. สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นแพลตฟอร์ ม ด้ า น
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14. บู ร ณาการการศึก ษาเพื่ อการศึก ษาต่อ ด้า นอาชี พ และการ
ประกอบอาชีพ หรือการมีงานทาตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สพฐ. (สศศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สนก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (ศบศ.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.

หน่วยงานร่วม
สพฐ.
(สนก. ศรต.
สมป. ศนฐ.)
สพฐ.
(สบน. สทศ.)
สพฐ.
(สมบ. ศนฐ.
สนก.)
สพฐ.
(ศนฐ.)

16. สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู สายสามั ญ
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ
บริ หารจั ดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ สพฐ. (ศบศ.)
เป็นเลิศ (HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการ สพท.
พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
รร.
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

๔๕
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชีว้ ดั

1.

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และ
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ที่
การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสารสนเทศที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งของนั ก เรี ย น และ
ผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อ
ปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิด
เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และ
เฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุก
มิติ
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สาหรับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก
3. ส่งเสริม การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพทุกระดับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

50

หน่วยนับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วม

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สพร.
สทศ. สศศ.)

สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สทร.)
สพท.
รร.

สพฐ.
(สนผ. สนก.
สทศ. สศศ.)
สพฐ.
(สนก.)

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพืน้ ทีน่ วัตกรรม
4. สนั บ สนุ น การจั ด ท ามาตรฐานส าหรั บ โรงเรี ย นที่ ส ามารถ สพฐ. (สนก.
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ศรต.)
สพท.
รร.

-

๔๖

ที่

แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

5.

พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทุกด้านให้ มีค วามพร้ อมในการจั ด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

6.

พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้ มีคุ ณภาพอย่ างยั่ งยื น สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของ
พื้นที่

7.

บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

8.

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
และพื้ น ที่ พิ เ ศษ อาทิ โรงเรี ย นในโครงการพระราชด าริ
โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

9.

สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม ให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงบประมาณ
11. จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรด้ า นการศึ ก ษาในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการและจาเป็นของผู้เรียน
และสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอานาจ
การบริหารและงบประมาณไปสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยลดกิจกรรมที่ดาเนิน การจากส่ว นกลาง
เน้นกากับทิศทางและติดตามประเมินผล

หน่วยงานที่
หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบหลัก
สพฐ.
(สอ. สนผ.
สนก.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนผ. สนก.
ศรต.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนก. ศรต.)
สพท.
รร.
สพฐ.
สพฐ.
(สนผ. สพก.
(สบว. สมป.
จชต.)
สวก.)
สพท.
รร.
สพฐ. (สบน.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สทศ. ศนฐ.)
สพท.
รร.
สพฐ.
(สนผ. สคส.
สตผ. สน.
และทุกสานัก)

-

๔๗
แนวทางการพัฒนา (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
12. สนับสนุนให้มีการปรั บอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจั ด สพฐ.
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
(สนผ. สศศ.)
สพท.
การบริหารงานบุคคล
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.)
สพท.
รร.
14. พัฒนาบุคลากรในสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
สพฐ.
ขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ (กพร. สพร.
งาน และการสร้ า งสุ ข ในองค์ ก ร และพั ฒ นาบุ ค ลากรใน ศบศ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการเชื่อมโยงจากนโยบายสู่ สพท.
การปฏิบั ติ วัฒนธรรมการให้บ ริการและการสร้างเครือข่าย
การท างาน และให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ มาตรฐาน
ตาแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒ นาข้าราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษา ให้ความก้าวหน้า ในอาชีพ มาตรฐานตาแหน่ง
และวิทยฐานะ
15. บริหารอัตรากาลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครูที่ สพฐ. (สพร.)
ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากาลังในสานักงานทุกระดับให้ สพท.
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รร.
การศึกษา
16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ในการ สพฐ. (สนก.)
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรใน สพท.
หน่วยงานทุกระดับ นาหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่าง รร.
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพฐ. (ศนฐ.)
ขั้นพื้นฐาน
สพท.
รร.
18. บู ร ณาการระบบก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด สพฐ. (สตผ.)
การศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based สพท.
ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รร.
สถานศึกษา
19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ สพฐ. (สนก.)
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาท สพท.
และกรอบภารกิ จ ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายของส านั ก งาน รร.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
มากขึ้น
ที่

หน่วยงานร่วม
-

สพฐ. (สนก.)
-

สพฐ.
(สนผ.)
-

สพฐ.
(กพร. สพร.)
สพฐ.
(สตผ. สอ. สกก.)

๔๘

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
จากนโยบายด้ านการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการ และกลยุ ทธ์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากลบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๒. พันธกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่สากลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและ
เท่าเทียม
2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นสานักงานที่ทันสมัย
3. เป้าประสงค์
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสานักงานที่ทันสมัย
4. นโยบายการพัฒนา
การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ทั้งนี้
ได้กาหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย
1) นโยบาย
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
บรรลุเป้าหมายโดยนานโยบายการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับ ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๔๙
เชียงใหม่ เขต 6
ดังนี้

2) จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริห ารคุณภาพของส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษา
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพิเศษ

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทและความเหมาะสม
การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ สู่ การปฏิบั ติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จัดระบบการบริหารสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
(Area Base) โดยให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายมีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประสานเชื่อมโยง กากับ ติดตามในการนาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่าย โดยมีการจัดประชุมกลุ่มเครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ กากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังแผนผังการบริหารต่อไปนี้
การบริหารจัดการโดยใช้กลุม่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 กลุ่มเครือข่ายฯ
สถานศึกษา
86 โรงเรียน 12 สาขา
แผนผังการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based)

50
ความเชื่อมโยงของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย
สพฐ.
๑. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

เป้าหมายการพัฒนา
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ASTC Model

๑. ความมั่นคง

๑. ความมั่นคง

๒. การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

๒. ด้านการผลิต
พัฒนากาลังคนและ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

โรงเรียนดี (School)

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ครูมีความเพียร
(Teacher)

๔. ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
(Child)

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคและความ
เท้าเทียมกันทาง
สังคม
๕. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๔. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๕. ด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ

๕. ด้านการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพร้อม (Area)

A.B. (Area Based)

SMB
(The Subject Matter Based)
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

กลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
จานวน 12 เครือข่าย
ใน 3 อาเภอ

กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ
กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

ภาคผนวก

๑๗๑

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่ 227/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
........................................................
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพ.ศ.๒๕60 ข้อ 5 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีอานาจหน้าที่ตามข้อ 5 (๑) โดยมีหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕
60-๒๕79) กาหนดกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาข้อ ๔ (๑) ให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นั้น
เพื่ อ อนุ ว รรตน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎกระทรวง และกรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕60-๒๕79) ดังกล่าว สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาแนะนา เสนอแนะ ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย
๑) นายชัยนนท์
นิลพัฒน์
ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายวัลลภ
โตวรานนท์ รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธานกรรมการ
3) นายนพพร
เดชชิต
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
กรรมการ
4) นายเอกนรินทร์ โงนมณี
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
กรรมการ
5) นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑) นายชัยนนท์
นิลพัฒน์
ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นายวัลลภ
โตวรานนท์
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธานกรรมการ

๑๗๒
/2) นาย...
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3) นายนพพร
เดชชิต
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
4) นายเอกนรินทร์
โงนมณี
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
5) นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
6) นางสาวเกษแก้ว
ปวนแดง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
7) นางทองสุข
ปิยะวงษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
8) นางสาวเรณู
อุตรชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
9) นางสมพร
รุจิเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
10) นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
11) นายณัฎฐวัฒน์
วงศ์ใยมูล
นิติกรชานาญการ
12) นางเตือนใจ
ณ รังษี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
13) นางพรรณี
กันใหม่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
14) นางศิรภัสสร
ศิริอางค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
15) นางสาวนันทยา
วงศ์ชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
16) นางวัฒนา
ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
17) นางหนึ่งฤทัย
ชัยดารา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
18) นางสาวกัลยา
วงศ์วรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
19) นางสาวภาวิณี
คาแผ่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
20) นายกฤชพล
ธีระเขมรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
21) นางสาวพิชญ์ษินี
โฉมอัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22) นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล และเอกสาร มีหน้าที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ
โตวรานนท์ รองผู้อานวยการสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
๓) นางสมจิต
อินจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
๔) นางสาวกัญญพร วณีสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
๕) นายเกรียงไกร
ปุกไชยโย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
๖) นายกิตติวัฒน์
ใจยา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
7) นายอานาจ
กิจเดช
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8) นางธัญญา
โภชะนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
9) นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางสาวกรรณิการ์ แก้วก๋องมา ลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

