คำนำ
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำปั ตตำนี เขต 1 ได้ จั ดท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
พ.ศ.2561 – 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบ และแนวทำงในกำรดำเนินงำน เพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในระยะ 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 – 2564 โดยกระบวนกำรกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้ อมของหน่ วยงำน คือ กำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้อมภำยนอก เพื่อหำโอกำส อุปสรรค และกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในเพื่อทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน มำประเมินสถำนภำพของหน่วยงำน กำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์ จำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับให้มีควำมชัดเจน นำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำต่อไป
ในนำมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ขอขอบคุณคณะทำงำนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ให้ควำมร่วมมือจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564 จนสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564
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ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป
อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดปัตตำนี
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
โครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป
 อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำตำมกฎหมำยว่ำด้ ว ยระเบี ยบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึก ษำธิก ำรและมี อำนำจหน้ ำที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กั บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ แผนกำรศึ ก ษำ แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนและควำมต้ อ งกำร
ของท้องถิ่น
(2) วิเครำะห์ ก ำรจั ด ตั้ งงบประมำณเงิ น อุด หนุ น ทั่ ว ไปของสถำนศึ กษำ และหน่ ว ยงำนในเขตพื้ น ที่
กำรศึก ษำ และแจ้ งกำรจั ดสรรงบประมำณที่ ได้รับ ให้ ห น่ ว ยงำนข้ ำงต้ นรับ ทรำบ รวมทั้ งก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรั พ ยำกรด้ ำ นต่ ำ ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น ที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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 ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดปัตตำนี
จังหวัดปั ตตำนี ตั้งอยู่ ภ ำคใต้ของประเทศไทย ห่ ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมำณ 1,940.35 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,212,723 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ่ำวไทย
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตอำเภอเมืองยะลำ อำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ
และเขตอำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอำเภอเทพำ และอำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
 หน่วยกำรปกครอง
จังหวัดปัตตำนีได้แบ่งหน่วยกำรปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล 642 หมู่บ้ำน โดยมีหน่วยกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง เทศบำลตำบล
15 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 96 แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนำดใหญ่ 1 แห่ง ขนำดกลำง 87 แห่ง และขนำดเล็ก
8 แห่ง
อำเภอ
1.เมืองปัตตำนี
2.ยะรัง
3.หนองจิก
4.โคกโพธิ์
5.ยะหริ่ง
6.ปะนำเระ
7.มำยอ
8.สำยบุรี
9.ไม้แก่น
10.ทุ่งยำงแดง
11.กะพ้อ
12.แม่ลำน
รวม

เนื้อที่
(ตร.กม.)
96.837
183.952
231.526
339.414
196.829
144.058
216.136
178.424
55.201
114.970
93.815
89.194
1,940,356

ตำบล หมู่บ้ำน
13
12
12
12
18
10
13
11
4
4
3
3
115

66
72
76
82
81
53
59
64
17
23
27
22
642

อบต. เทศบำล ชุมชน
9
12
11
11
14
8
10
8
3
4
3
3
96

2
1
2
3
4
2
1
2
17

ร้อยละของ ระยะห่ำงจำก
พื้นที่จังหวัด จังหวัด (กม.)
19
4.99
0.05
9.48
15
11.93
8
17.49
26
10.14
14
7.42
43
11.14
29
20
9.20
5
2.84
65
5.93
45
4.83
68
4.60
30
39
100
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี

 สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื
่กำรศึกกษำประถมศึ
กษำปัพ.ศ.2561
ตตำนี เขต– 2564
1
แผนพัฒ้นทีนำกำรศึ
ษำขั้นพื้นฐำน
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 ด้ำนภูมิศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ถนนปำกน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมืองปั ตตำนี จังหวัดปัตตำนี รหัสไปรษณีย์ 94000 ซึ่งตั้งอยู่ในภำคใต้ฝั่งทะเลด้ำนทิศตะวันออก ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร ประมำณ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมำณ 669.25 ตำรำงกิโลเมตร มี พื้นที่ ในเขตบริกำร
รวม 4 อำเภอ 53 ตำบล 276 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย อำเภอเมืองปัตตำนี อำเภอปะนำเระ อำเภอยะหริ่ง
และอำเภอหนองจิก
 ขนำดพื้นที่และหน่วยกำรปกครอง จำแนกรำยอำเภอ
เนื้อที่
หมู่
อำเภอ
(ตร.กม.) ตำบล บ้ำน อบต เทศบำล
1. เมืองปัตตำนี
2. ปะนำเระ
3. ยะหริ่ง
4. หนองจิก
รวม

96.837
144.058
196.829
231.526
669.25

13
10
18
12
53

66
53
81
76
276

9
8
14
11
42

2
2
4
2
10

ระยะทำงห่ำง
ชุมชน จำกจังหวัด
(กม).
19
0.05
43
14
8
19
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี
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โครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
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กลุม่
อำนวยกำร

กลุม่
นโยบำย
และแผน

กลุม่
ส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร

กำรบริหำร
ทั่วไป

กลุม่
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพย์

กลุม่
บริหำรงำน
บุคคล

กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุม่
ส่งเสริม
กำรจัดกำร
ศึกษำ

กลุ่มโรงเรียน
สถำนศึกษำ

กำรบริหำร
งบประมำณ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

กำรบริหำร
งำนบุคคล

กำรบริหำร
วิชำกำร

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน
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ส่วนที่ 2
ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ

ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 136 โรง
โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับ
 ประถมศึกษำ 119 โรง
 มัธยมศึกษำตอนต้น 17 โรง
2. จำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ช่วงชั้นกำรศึกษำ
ที่

จำนวน

1 นักเรียน
2 ห้องเรียน

ก่อนประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

6,591
411

21,355
1,002

มั ยมศึกษำ
ตอนต้น
1,319
57

รวมทั้งสิ้น
29,265
1,470

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
จำนวนนักเรียน

ก่อนประถมศึกษำ
6,591

ประถมศึกษำ
21,355

มั ยมศึกษำตอนต้น
1,319

จำนวนห้องเรียน

411

1,002

57

จำนวนนักเรียน

8

จำนวนห้องเรียน
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3. จำนวนบุคลำกร
3.1 บุคลำกรในสำนักงำน
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

2

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1
4

3

ศึกษำนิเทศก์

6

4

บุคลำกร 38 ค (2)

56

5

ครูช่วยรำชกำร

4

6

ลูกจ้ำงประจำ

3

7

พนักงำนรำชกำร

19

8

ลูกจ้ำงชั่วครำว

10
รวมทั้งสิ้น

103

56

60
50

40
30

19

20
10

1

4

6

4

10
3

0
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3.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำ
ที่

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู
วิทยำกรอิสลำม
ลูกจ้ำงประจำ
ุรกำรโรงเรียน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
126
3
1,493
201
70
74
482
263
2,712

1,493
1,500
1,000
482

500

201

126

3

263
70

74

0

4. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนและจำนวนครูต่อนักเรียน แยกเป็นรำยอำเภอ
อำเภอ
เมืองปัตตำนี
ปะนำเระ
ยะหริ่ง
หนองจิก
รวม

10

นักเรียน
9,322
4,249
8,589
7,105
29,265

ห้องเรียน
397
252
411
410
1,470

ครู
465
244
508
437
1,654

นักเรียน : ห้องเรียน
24:1
17:1
22:1
18:1
21:1
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นักเรียน : ครู
19:1
17:1
18:1
16:1
18:1

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1 จำนวนและร้อยละของประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 เข้ำเรียนชั้นอนุบำลในปีกำรศึกษำ 2560
จำนวนประชำกร
วัยเรียนตำมทร.14
(คน)
6,252

เข้ำเรียนชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2560
(คน)
สพฐ.
เอกชน อปท. อื่นๆ
สพป.
สศศ.
2,008
16
3,097 627
118

รวมประชำกรวัยเรียน
เข้ำเรียนชั้นอนุบำล
รวม

จำนวน

ร้อยละ

5,866

5,866

93.83

ตำรำงที่ 2 จำนวนและร้อยละของประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวนประชำกร
วัยเรียนตำมทร.14
(คน)
5,219

เข้ำเรียนชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 2560
(คน)
สพฐ.
สพป.
สศศ.
3,273
5

รวมประชำกรวัยเรียน
เข้ำเรียนชั้น ป.1

เอกชน

อปท.

อื่นๆ

รวม

จำนวน

ร้อยละ

1,412

162

131

4,983

4,983

95.48

ตำรำงที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมั ยมศึกษำปีที่ 1
ผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบ
ภำยในเวลำที่หลักสูตร
กำหนด ปี กศ. 2559
จำนวน
ร้อยละ
3,825
100

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6
ทั้งหมด
ปีกำรศึกษำ 2559
(คน)
3,825

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ที่เข้ำเรียนต่อ ม.1
ในปี กศ. 2560
สังกัด สพฐ.
1,006

สังกัดอื่น
2,819

รวม
3,825

ร้อยละ
100

ตำรำงที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นมั ยมศึกษำปีที่ 3 ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมั ยมศึกษำ
ปีที่ 4/ปวช.1/เทียบเท่ำ
ผู้เรียนที่จบชั้นม.3
ปีกำรศึกษำ 2559
(คน)
317

ผู้เรียนชั้นม.3
ที่เรียนจบภำยใน
เวลำที่หลักสูตร
กำหนดปี กศ.2559

ผู้เรียนที่จบชั้นม.3
ที่ไม่ได้เรียนต่อ
ในปี กศ.2560

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

317

100

18

5.68

ผู้เรียนที่จบชั้นม.3 ที่เข้ำเรียนต่อ ม.4 /ปวช.1 หรือเทียบเท่ำ
ในปี กศ.2560
สังกัด
สพฐ.
212

สังกัด
อำชีวะ
49

สังกัดอื่น
38

เทียบ
เท่ำ
-

รวม

ร้อยละ

299

94.32

ตำรำงที่ 5 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2559
ระดับ
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมั ยมศึกษำตอนต้น

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
22,640
1,452

จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน
25
22
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ร้อยละ
0.11
1.52
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 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อประกันคุณภำพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 1
ปีกำรศึกษำ
ทักษะควำมสำมำรถ
ผลต่ำง
2558
2559
รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
28.70
37.00
8.30
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ
29.45
29.72
0.27
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
31.17
38.04
6.87
รวมเฉลี่ย
29.77
34.92
5.15
จำกตำรำง แสดงให้เห็นว่ำเมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อประกันคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 พบว่ำคะแนนรวม
ควำมสำมำรถ 3 ด้ำนในปีกำรศึกษำ 2559 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีผลต่ำง +5.15 พิจำรณำรำย
ทักษะควำมสำมำรถ พบว่ำทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ ย สู งขึ้น โดยควำมสำมำรถด้ำนภำษำมีผ ลต่ำงจำก
ปีกำรศึกษำ 2558 มำกที่สุด คือ +8.30
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 1
ปีกำรศึกษำ
รำยวิชำ
ผลต่ำง
2558
2559
ภำษำไทย
38.78
39.59
0.81
สังคมศึกษำ
37.86
36.56
-1.30
ภำษำอังกฤษ
31.87
28.55
-3.32
คณิตศำสตร์
31.08
29.56
-1.52
วิทยำศำสตร์
33.53
33.91
0.38
รวมเฉลี่ย
34.62
33.63
-0.99
จำกตำรำง เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่ำ
ปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีผลต่ำง -0.99 เมื่อพิจำรณำรำยวิชำ ปรำกฏว่ำรำยวิชำที่สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2558
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จ ำนวน 2 รำยวิช ำ คือ ภำษำไทย (ผลต่ ำง = 0.81) และวิท ยำศำสตร์ (ผลต่ำง = 0.38) ส่ ว นรำยวิช ำ
ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ำกว่ ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2558 มี 3 รำยวิ ช ำคื อ รำยวิ ช ำสั ง คมศึ ก ษำ (ผลต่ ำ ง = -1.30)
ภำษำอังกฤษ (ผลต่ำง = -3.32) และคณิตศำสตร์ (ผลต่ำง = -1.52)
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมั ยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 1
ปีกำรศึกษำ
รำยวิชำ
ผลต่ำง
2558
2559
ภำษำไทย
36.08
35.08
-1.00
สังคมศึกษำ
35.96
34.69
-1.27
ภำษำอังกฤษ
25.93
25.71
-0.22
คณิตศำสตร์
24.71
20.80
-3.91
วิทยำศำสตร์
31.10
29.29
-1.81
รวมเฉลี่ย
30.76
29.11
-1.64
จำกตำรำง เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่ำ
ปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีผลต่ำงเท่ำกับ -1.64 เมื่อพิจำรณำรำยวิชำ พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำ ดังนี้
วิ ช ำภำษำไทย (ผลต่ ำ ง = -1.00) สั ง คมศึ ก ษำ (ผลต่ ำ ง = -1.27) ภำษำอั ง กฤษ (ผลต่ ำ ง = -0.22)
คณิตศำสตร์ (ผลต่ำง = -3.91) และวิทยำศำสตร์ (ผลต่ำง = -1.81)
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นโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบยุท ศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติได้ดำเนินกำรจัดทำกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทำงกำรพัฒ นำประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1. ควำมมั่นคง
1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำม
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติศำสนำและพระมหำกษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและทีย่ ึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคีสำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศชุมชน
มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต
มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
2. ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รำยได้สูงควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม
กันมำกขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคม
ขนส่งกำรผลิตกำรค้ำกำรลงทุนและกำรทำธุรกิจมีบทบำทสำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำย
สัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคมและทุนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
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3. ควำมยั่งยืน
3.1 กำรพั ฒ นำที่ ส ำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณ ภำพชีวิตของประชำชนให้
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชำคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร
4. เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม
กรอบยุ ท ศำสตร์ ช ำติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มี 6 ยุท ศำสตร์ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุท ศำสตร์ดังนี้
ยุท ศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
ยุท ศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
ยุท ศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน
ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ยุท ศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุท ศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564
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ยุท ศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มี
ขนำดที่เหมำะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสำกล
2. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทำงกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ส ำหรับ พลเมื อ งทุ ก ช่ ว งวัย ตั้ งแต่ แ รกเกิ ด จนตลอดชี วิ ต
โดยจุดมุ่งหมำยที่สำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้ภ ำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถ
ก้ำวข้ำมกับ ดักประเทศที่ มีร ำยได้ป ำนกลำงไปสู่ป ระเทศที่พั ฒ นำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำ
แห่ งชำติ พ.ศ. 2560- 2579 ได้ ก ำหนดสำระส ำคั ญ ส ำหรับ บรรลุ เป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ใน 5 ประกำร ได้แก่กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity)
คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่ อพัฒ นำสั งคมไทยให้ เป็ น สั งคมแห่ งกำรเรียนรู้และคุณ ธรรมจริยธรรม รู้จัก สำมัคคีและ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น ำประเทศไทยก้ ำ วข้ ำ มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ำยได้ ป ำนกลำง และควำมเหลื่ อ ม ล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
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ยุท ศำสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน กำรแข่งขัน
ของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนทั้งระดับ
นโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ ำหมำย ควำมสำเร็จ
ให้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ เรี ย นในทุ ก ช่ ว งวั ย ต้ อ ง
ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคมในกำร
สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจในเป้ ำหมำยและยุท ธศำสตร์ก ำรด ำเนิ น งำนของแผนฯ ของผู้ ป ฏิ บั ติ
ทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำร
กำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไก สนับสนุนให้บรรลุผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำจำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐมำเป็น
กำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยทุ ก ภำคส่ ว นของสั ง คม ที่ มุ่ งกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ ควำมเท่ ำ เที ย ม และทั่ ว ถึ ง
(Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส ำหรั บ ทุ ก คน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้ แผนกำรศึกษำแห่ งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ให้ ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒ นำของแผนฯ เป็นหลั กในกำรพิจำรณำ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนพัฒ นำ
กำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำกำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของตลำดงำนและประเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
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5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจั ดกำรภำครัฐให้ เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่ ระดับภูมิภำค
และสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับ ระบบกำรบริห ำรจัดกำร และกำรบริห ำรงำนบุคคลในแต่ล ะระดับให้
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำ
ที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อสำธำรณชน
จะเป็นกลไกในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียนเพื่อกำรปรับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียนผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล
3. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุท ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557
โดยได้กำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดำเนินกำรให้มีกำร
ปฏิรูป ด้ำนต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ ของประชำชนในชำติโดยมีนโยบำยที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้ องและเชิ ดชู ส ถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ สถำบั น พระมหำกษั ตริย์เป็ น
องค์ประกอบสำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำร
พัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่น คงของรั ฐและกำรต่ำ งประเทศ โดยเร่งแก้ไขปั ญ หำกำรใช้
ควำมรุน แรงในจั งหวัดชำยแดนภำคใต้โดยนำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒ นำ มำใช้ตำมแนวทำง
กัล ยำณมิตรแบบสั น ติวิธีส่ งเสริมกำรพู ดคุย สั นติสุ ขกับ ผู้มีควำมคิดเห็ นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำส
ก่อควำมรุ นแรงแทรกซ้ อนเพื่ อ ซ้ ำเติ มปั ญหำไม่ ว่ำจำกผู้ มี อิ ทธิพลในท้ องถิ่ นหรือเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยบ้ ำ นเมื อ ง
ทั้งจะเพิ่มระดับ ปฏิสัมพัน ธ์กับ ต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่ คลำยปัญ หำได้
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของ
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คนไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรมกำรค้ ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำร
เปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
กำรเมือง และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพื่อนบ้ำนและ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพื่อป้องกัน
แก้ไขข้อพิพำทต่ำงๆ และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัด
ระเบียบกำรพัฒนำตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดนทั้งทำงบก
และทำงทะเลรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษตำมแนวชำยแดนโดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัย กำหนดให้ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระทำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำย
สำกลและอำชญำกรรมข้ำมชำติเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิ
ของบุคคล กำรปรับปรุงระบบกำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนำยุทธศำสตร์
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มี ควำม
คิดเห็ นต่ำงจำกรัฐ สร้ ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลั กนิ ติธรรมและหลั กสิ ทธิมนุ ษยชน
โดยไม่ เลื อกปฏิ บั ติควบคู่กั บกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมที่ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของประชำชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็น พหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อ ซ้ำเติมปัญ หำไม่ว่ำจำกผู้ มี
อิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพิ่ มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒน รรม
นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำ
ในระบบและกำรศึกษำทำงเลื อกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้พัฒ นำตน
ได้เต็มตำมศักยภำพประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อ มล้ำ และพัฒนำ
กำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำให้ สอดคล้องกับควำมจำเป็ นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำและปรับปรุง และ
บูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงิ นเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส
จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่ว ไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
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นโยบำยที่ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำกำรเรียนรู้
กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีควำมรู้
และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำร
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำร
พั ฒ นำผู้ เรี ยนทั้ งในด้ ำนควำมรู้ ทั กษะกำรใฝ่ เรียนรู้ กำรแก้ ปั ญ หำกำรรับฟั งควำมเห็ นผู้ อื่ น มี คุ ณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองดีโดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบำยที่ 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสม
มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพื่ อเป็ นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล
กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำ และนวัตกรรม
นโยบำยที่ 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอน
ที่เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตกำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลน กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรี ย นรู้กับ กำรท ำงำน กำรให้ บุ คลำกรด้ำนกำรวิจั ยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนในภำคเอกชน และกำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมีช่องทำงได้เทคโนโลยี
โดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นโยบำยที่ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะและน้ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิต
และบริโภคเพื่ อสร้ ำงคุณภำพสิ่ งแวดล้ อมที่ ดีให้ แก่ประชำชน โดยให้ ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญ หำ
กำรจั ดกำรขยะเป็ น ล ำดั บ แรก ส่ งเสริ มให้ เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพื่ อน ำกลั บ มำใช้ ใหม่ให้ มำกที่สุ ด
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใด
ที่สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินกำรส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น
จะวำงระเบียบ มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำง
ถูกต้องตำมมำตรฐำนและให้แยกเป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์
และขยะติดเชื้อจะพัฒนำระบบกำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมี
โดยลดควำมเสี่ยงและอันตรำยที่เกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมสำคัญในกำรจัดกำรอย่ำง
ครบวงจร และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด

20

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

นโยบำยที่ 10 กำรส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี รรมำภิ บ ำล และกำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณ รรม จริย รรม
และจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระ
แก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุ ญำตอนุมัติ
และกำรขอรับ บริกำรจำกรัฐซึ่งมีขั้น ตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อน และเสี ยค่ำใช้จ่ำยทั้ งของภำครัฐ
และประชำชน
4. ยุท ศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รั บกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณ ภำพ
ด ำรงชี วิต อย่ำ งเป็ น สุ ขในสั งคมพหุ วัฒ น รรม สอดคล้อ งกั บ หลักปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

พัน กิจ (Mission)
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแก่สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับสู่มำตรฐำนสำกลและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันสู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล

เป้ำประสงค์หลัก
มั่นคง
1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ยึดมั่นสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ มีจิตสำนึก
ในควำมเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
มั่งคั่ง
2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีทักษะกำรดำรงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้นทักษะ
กำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะกำรทำงำน รวมทั้งทักษะกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
3. ก ำลั ง คนมี คุ ณ ภำพมี ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ และมี ส มรรถนะตรงควำมต้ อ งกำรของตลำดงำน
เป็นฐำนรองรับกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
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ยั่งยืน
4. หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส
มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจำกประชำชน
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. ประชำชนมี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พึ่ ง พำตนเองได้ ต ำมหลั ก ปรั ช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุท ศำสตร์ เป้ำหมำยเชิงยุท ศำสตร์ กลยุท ์
ยุท ศำสตร์ที่ 1 กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
เป้ำหมำยเชิงยุท ศำสตร์
1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมภำคภูมิใจและควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
3. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
สำมำรถดำรงตนได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ และควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นควำมมีวินัย ในตนเอง ควำมเป็นพลเมืองไทย พลโลก
และกำรดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุท ศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำยเชิงยุท ศำสตร์
1. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมช่วงวัย และมีศักยภำพ
รองรับกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำครูให้มีศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒ นำสื่อกำรเรี ยนรู้ต่ำงๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมำตรฐำน เปิดโอกำสให้ประชำกร
ทุกช่วงวัยได้เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพกลุ่มผู้สูงวัยให้สำมำรถประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุข
ยุท ศำสตร์ที่ 3 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
เป้ำหมำยเชิงยุท ศำสตร์
1. ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะและสมรรถนะทั้งควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้ำนอำชีพสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดงำน และได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนสู่ควำมเป็นเลิศ
2. ประชำกรวัยทำงำนมีควำมเชี่ยวชำญ และมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพและปริมำณให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในพื้นที่ระดับประเทศและระดับสำกล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
กลยุทธ์ที่ 3 กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียน และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
ยุท ศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำยเชิงยุท ศำสตร์
1. ประชำชนกลุ่มที่ด้อยโอกำสทำงสังคมได้รับกำรช่วยเหลือให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำถึ งบริกำร
กำรศึกษำ
2. ประชำชนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง
ยุท ศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยยุท ศำสตร์
1. ประชำชนมีองค์ควำมรู้จิตสำนึกในกำรใช้และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. สถำนศึกษำ ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้กำรคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

23

ยุท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำยยุท ศำสตร์
1. ผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. หน่ ว ยงำน/สถำนศึ ก ษำมี ร ะบบบริ ห ำรจั ด กำรและมี ก ำรท ำงำนเชิ ง กำรบู รณำกำรกั บ ทุ ก
หน่วยงำนในพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรสำนพลังประชำรัฐ
กลยุท ์
กลยุทธ์ที่ 1 รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรกำรศึกษำกับหน่วยงำนทุกระดับและกำรมีส่วนร่วม
กำรจัดกำรศึกษำ
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสยั ทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณ ภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นไทย
พัน กิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒ นำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้ นกำรมีส่วนร่ วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณ ภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
และมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำมี ส มรรถนะตรงตำมสำยงำน และมี วัฒ นธรรมกำรท ำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และเป็ น กลไกขับ เคลื่ อนกำรศึกษำขั้น พื้ น ฐำนตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ คุณ ภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล
5. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน เน้ นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย
กำรบริ ห ำรจั ด กำร บริ ห ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว มจำกทุ ก ภำคส่ ว นในกำรจั ด กำรศึ กษำ กระจำยอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม
ตำมบริบทของพื้นที่
7. หน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ พั ฒ นำสื่ อ เทคโนโลยี แ ละระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมียทุ ศำสตร์ ในกำรดำเนินงำนดังนี้
ยุท ศำสตรที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. เสริมสร้ ำงควำมมั่น คงของสถำบั น หลัก และกำรปกครองในระบอบประชำ ิป ไตยอัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้ อมน ำแนวพระรำชดำริสืบสำนพระรำชปณิ ธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคีสมำนฉันท์สันติวิธีต่อต้ำน
กำรทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณ รรม จริย รรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
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ยุ ท ศำสตรที่ 2 ด้ ำ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ สร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
นำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภ ำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำม
จำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดแก้ ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุ ก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีนวัตกรรมและ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual
Education), หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
2.10 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผล
โดยเน้น ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
ยุท ศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงเสริม พัฒนำครูและบคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิท ิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
ยุท ศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน
เป็นต้น
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง เช่ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (Distance learning
information technology : DLIT) , กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำด้ ว ยเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุท ศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุท ศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มปี ระสิท ิภำพ
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดี ใกล้บ้ำน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base
Management), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น
เครื อ ข่ ำ ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ศู น ย์ พั ฒ นำกลุ่ ม สำระกำรเรี ยนรู้ ส หวิ ท ยำเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน
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3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
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ส่วนที่ 3
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ด้ำน
โอกำส
1. ด้ำนพฤติกรรม
1. ผู้ปกครองให้ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมใน
ของลูกค้ำ : C
กำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น
2. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
กลุ่มโรงเรียน
2. ด้ำนกำรเมืองและ 1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กฎหมำย : P
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนส่งผลให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้ปกครอง
2. กำรประกันคุณภำพภำยนอกโดย สมศ.
กระตุ้นให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำน
3. รัฐบำลสนับสนุนงบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อิสลำมศึกษำ ในโรงเรียนของรัฐในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โครงกำรสนับสนุนโรงเรียน
คู่ขนำนศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด
(ตำดีกำ) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
เรียนรูร้ ะบบสองภำษำ (ไทย – มลำยูถิ่น)
3. ด้ำนเศรษฐกิจ : E 1. กำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตพอเพียง
2. รัฐบำลสนับสนุนงบประมำณให้หน่วยงำน
และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทำให้ได้รบั กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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อุปสรรค
ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน
ในโรงเรียนเอกชน ส่งผลให้จำนวนนักเรียน
ในโรงเรียนของรัฐลดน้อยลง จะเห็นได้จำก
โรงเรียนขนำดเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้น
1. ควำมไม่ต่อเนื่องของนโยบำยในกำรจัด
กำรศึกษำ
2. สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่

สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ทำให้ในพื้นทีม่ ี
กำรลงทุนต่ำ ส่งผลให้ประชำชนไม่มีอำชีพ
ไม่มีงำนทำ
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ด้ำน
4. ด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม : S

5. ด้ำนเทคโนโลยี : T

โอกำส
1. ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และควำม
เคร่งครัดต่อกำรปฏิบัติศำสนกิจของประชำชน
ส่งผลดีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ดำ้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
2. สังคมพหุวัฒนธรรมเอื้อต่อกำรแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
1. รัฐบำลสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำ
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และจัดกำร
ศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ส่งผลให้
ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
หลำกหลำย สอดคล้องกับเนื้อหำสำระของ
หลักสูตร
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสง่ ผลให้นักเรียน
สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ
สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่
หลำกหลำย ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้/ เป็นครูให้ควำมรู/้ เป็นแบบอย่ำง
กำรเรียนรู้ กำรดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
และควำมเป็นชำติไทย

อุปสรรค
1. ประชำชนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ภำษำไทย
ในกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
2. ประชำชนบำงส่วนยังขำดควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงของกำรอยู่
ร่วมกัน
1. ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนยังไม่
ครอบคลุม และไม่รองรับต่อกำรใช้งำน
เทคโนโลยี
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบไฟฟ้ำของ
โรงเรียนไม่เอื้อและไม่รองรับกำรใช้
เทคโนโลยี
3. ไม่สำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนได้
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
ด้ำน
จุดแข็ง
S1 : ด้ำนโครงสร้ำง
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเป็นระบบสำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้มำตรฐำนเนื่องจำกดำเนินงำนตำมระเบียบ
กฎหมำยกำหนด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนดบทบำท
อำนำจหน้ำที่ มอบหมำยงำนบุคลำกรทุกระดับ
ชัดเจน เนื่องจำกจัดบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้
ตรงควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะของ
ตำแหน่งหน้ำที่ สอดคล้องกับระเบียบกำหนด
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดแบ่ง
หน่วยงำนภำยใน และมีกำรแบ่งเครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลุ่มโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับประสิทธิภำพกำรบริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
S2 : ด้ำนกลยุทธ์
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนดวิสัยทัศน์
ของหน่วยงำน
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนเนื่องจำกใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมและดำเนินกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในด้วยเทคนิค
SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภำพจริงของ
หน่วยงำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ำประสงค์และบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำก
มีกระบวนกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบและมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร
ถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับกลุม่
กลุ่มโรงเรียน สถำนศึกษำและบุคคลได้อย่ำง
ทั่วถึงเนื่องจำกใช้กระบวนกำร วิธกี ำรและ
ช่องทำงทีห่ ลำกหลำย
4. กลยุทธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกมิติของกำรศึกษำ
ทำให้ตอบสนองต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนต้นสังกัด
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จุดอ่อน
กำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนไม่มีระเบียบ
กฎหมำยรองรับ ทำให้ขำดอำนำจหน้ำที่
กำรบังคับบัญชำระหว่ำงเขตพื้นที่
กำรศึกษำ กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน
ที่ชัดเจน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยังไม่สำมำรถ
ดำเนินโครงกำร กิจกรรม บำงส่วนได้ตำม
แผนที่กำหนด เนื่องจำกมีโครงกำร
กิจกรรม ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพิ่มเติมจำนวนมำก
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ด้ำน
จุดแข็ง
S3 : ด้ำนระบบในกำร 1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกระบวนกำร
ดำเนินงำนของ
บริหำรจัดกำรภำยในเป็นระบบมีประสิทธิภำพ
หน่วยงำน
เนื่องจำกบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมำย มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และหลักกำรกระจำยอำนำจรวมถึงคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบบริหำร
ด้ำนงบประมำณ ระบบบัญชี และกำรเงิน
กำรพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องจำกบริหำร
จัดกำรตำมระเบียบกฎหมำย
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบกำรสรร
หำและคัดเลือกบุคลำกรโปร่งใส ตรวจสอบได้
เนื่องจำกดำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยที่
กำหนด
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบกำร
พัฒนำบุคลำกรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนและตนเอง
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำร
ติดต่อ สื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน และ
ติดต่อสื่อสำรกับสถำนศึกษำอย่ำงเพียงพอ
และมีกำรประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง
S4 : ด้ำนแบบแผน
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับบริหำรจัดกำร
หรือพฤติกรรมในกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
บริหำรจัดกำร
ได้มำตรฐำนเนื่องจำกผู้บริหำรกำรศึกษำมี
คุณธรรม จริยธรรม ภำวะผู้นำ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับมีควำมเข้มแข็ง
สำมัคคีและสำมำรถนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
ได้มำตรฐำนเนื่องจำกผู้บริหำรกำรศึกษำ
ได้กระจำยอำนำจตัดสินใจให้บุคลำกรได้ใช้
ศักยภำพที่มีอยู่ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมรู้
ควำมสำมำรถและสมรรถนะทีก่ ำหนด

จุดอ่อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขำดกำร
ติดตำมกำรดำเนินงำน โดยบุคลำกรที่
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อรับรูส้ ภำพปัญหำ
ที่ครอบคลุมกับภำระงำนอย่ำงรอบด้ำน
ส่งผลให้งำนขำดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้องกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เข้มงวด เนื่องจำกบุคลำกรบำงส่วน
ยังปฏิบัติงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย
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ด้ำน
S5 : ด้ำนบุคลำกร /
สมำชิกในหน่วยงำน

จุดแข็ง
1. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปฏิบตั ิ
ภำรกิจทีไ่ ด้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำมบทบำท
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดมีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน
เนื่องจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรบุคลำกร
ได้มีประสิทธิภำพ
2. บุคลำกรทุกระดับในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสม
มีสมรรถนะสอดคล้องกับภำระงำน/มำตรฐำนวิชำชีพ
ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
S6 : ด้ำนทักษะ ควำมรู้ 1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี
ควำมสำมำรถของ
เขต 1 มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถครบทุกด้ำน
หน่วยงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนได้
2. กลุ่มงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 มีกำรจัดทำแผนพัฒนำ
งำนของตนเอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลสำเร็จ
สอดคล้องตำมเป้ำหมำยขององค์กร
S7 : ด้ำนค่ำนิยมร่วมกัน 1. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยึดหลัก
ของสมำชิกในหน่วยงำน ปฏิบัติงำน “คุณภำพ ถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน”
2. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
วัฒนธรรมในกำรทำงำน “เป็นทีม” เนื่องจำกมี
กระบวนกำรส่งเสริม สร้ำงขวัญกำลังใจ และมีกำร
พัฒนำทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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จุดอ่อน
บุคลำกรบำงส่วนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ขำดกำรให้บริกำรแบบกัลยำณมิตร

ครูและบุคลำกรทำกำรวิจยั ทำงกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนมีจำนวนน้อยและ
ไม่ได้นำควำมรู้จำกงำนวิจัยที่เผยแพร่มำใช้ในกำร
พัฒนำผลงำน

บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบำงส่วน
ยังยึดหลักกำรทำงำนแบบเดิมๆ คือ ไม่ได้ให้ควำม
ร่วมมือกับส่วนรวมเท่ำที่ควร
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ส่วนที่ 4
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ส่วนที่ 4 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ต้องเป็นหนึ่งในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
พัน กิจ
1. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ให้มีระบบบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
หลักสูตรและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่หลำกหลำย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์หลัก
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่มปี ระสิทธิภำพ
2. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย
4. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตและจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ทุกภำคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ยุท ศำสตร์
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์ที่สอคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุท ศำสตร์
กลยุท ์
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริม 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
โดยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต และปลูกจิตสำนึก
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
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กลยุท ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 4 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุท ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำ ิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐำน
2561 2562 2563 2564
1. สถำนศึกษำน้อมนำแนวพระรำชดำริ
1. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร
N/A
100 100 100 100
สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรม
บูรณำกำรศำสตร์พระรำชำมำใช้
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ“ศำสตร์
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร อย่ำงยั่งยืน
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
2. ผู้เรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นพลเมือง

2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรูค้ วำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็น
พลเมือง

N/A

100

100

100

100

กลยุท ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณ รรม จริย รรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร

ข้อมูล
ปีฐำน
N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100
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กลยุท ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒน รรม
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรูเ้ พื่อกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรอยูร่ ่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ข้อมูล
ปีฐำน
N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุท ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผล
ที่เหมำะสม
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐำน
2561 2562 2563 2564
1. สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรในระดับ 1. ร้อยละของสถำนศึกษำนำ
N/A
100 100 100 100
ปฐมวัยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
พื้นฐำน และนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติ
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ
ไปสู่กำรปฏิบตั ิให้เกิด
ประสิทธิภำพ
2. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรตำมควำมจำเป็นของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

2. ร้อยละของสถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรตำมควำมจำเป็นของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

N/A

100

100

100

100

3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบ
กำรวัดและประเมินผลทุกระดับทีม่ ี
คุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ

3. ร้อยละของสถำนศึกษำมี
ระบบกำรวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน

N/A

100

100

100

100
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กลยุท ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ
มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญำให้มีควำมพร้อม
เข้ำสู่กำรเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำให้มีควำมพร้อม
เข้ำสู่กำรเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น

N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

2. ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
ตำมช่วงวัย

2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
กำรอ่ำนกำรเขียนผ่ำนเกณฑ์
ตำมช่วงวัย

N/A

100

100

100

100

N/A

100

100

100

100

34.92

50

50

50

50

33.63

50

50

50

50

29.11

50

50

50

50

N/A

100

100

100

100

เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

3. ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน

3. ร้อยละของสถำนศึกษำ
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ 4. ผู้เรียนชั้น ป.3 มีคะแนนผล
จริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กำรทดสอบ NT ร้อยละ 50
กระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ขึ้นไป
คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่ม 5. ผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนนผล
สำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
กำรทดสอบ O-NET ร้อยละ 50
ขึ้นไป
6. ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนผล
กำรทดสอบ O-NET ร้อยละ 50
ขึ้นไป
5. สถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
สู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ
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7. ร้อยละของสถำนศึกษำ
พัฒนำศักยภำพผูเ้ รียนสู่ควำม
เป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ

ข้อมูล
ปีฐำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

กลยุท ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐำน
2561 2562 2563 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริมกำร ร้อยละของครูและบุคลำกร
N/A
100 100 100 100
ทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร ทำงกำรศึกษำมีผลงำนวิจัย
เรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้นให้ ในชั้นเรียนและนำผลกำรวิจัย
มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
ไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้กำรวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุท ์ที่ 1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐำน
2561 2562 2563 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพัฒนำครูและ ร้อยละของครูและบุคลำกร
N/A
80
80
80
80
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำร
ทำงกำรศึกษำ สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
เรียนรูอ้ ย่ำงมีคณ
ุ ภำพ ในรูปแบบ
หลำกหลำย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่ง ที่หลำกหลำย
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC กำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
กลยุท ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิท ิภำพ
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำร
กำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ
กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและ
กำรพัฒนำกำร สร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจ
ในกำรทำงำน

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับ
กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งตรง
ตำมควำมต้องกำร

ข้อมูล
ปีฐำน
N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุท ์ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำส
ในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค

1. ร้อยละของประชำกรวัยเรียน
ทุกคนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับ
บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพและเสมอภำค

N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

2. สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง

2. ร้อยละของสถำนศึกษำ
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง

N/A

100

เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ข้อมูล
ปีฐำน

100

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุท ์ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต และปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐำน
2561 2562 2563 2564
1. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
1. ร้อยละของสถำนศึกษำมี
N/A
100 100 100 100
กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อม
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนมีจติ สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
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2. ร้อยละของนักเรียนมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต

N/A

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

100

100

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุท ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิท ิภำพ
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำมีระบบกำรวำงแผน กำรนำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

1. ร้อยละของหน่วยงำนมีกำร
บริหำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพ
มีกำรกำกับติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล

100

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

2. สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็ง

2. ร้อยละของสถำนศึกษำ
มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
ที่เข้มแข็ง

N/A

100

ข้อมูล
ปีฐำน

100

100

100

กลยุท ์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
เป้ำประสงค์เชิงกลยุท ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำม
เข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รูปแบบเครือข่ำย เช่น ศูนย์พัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ

1. ร้อยละของสถำนศึกษำ
มีเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป

N/A

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำกับ ดูแล และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชน ในกำรจัดกำรศึกษำ

N/A

มำก

ข้อมูล
ปีฐำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

มำก

มำก

มำก
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โครงกำรและงบประมำณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุท ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

1.เสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ของสถำบันหลัก และ
กำรปกครองในระบอบ
ประชำ ิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2.ปลูกฝังผู้เรียนด้ำน
คุณ รรม จริย รรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์

โครงกำร / กิจกรรม
1. โครงกำรน้อมนำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ
- จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนิน
โครงกำรเกีย่ วกับศำสตร์พระรำชำ
2. โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกเกี่ยวกับสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ (วันสำคัญต่ำงๆ
เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ กำรจัด
นิทรรศกำร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
จิตอำสำ เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ
พระมหำกษัตริย์)
3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อรองรับ
กำรจัดกำรศึกษำ เมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
3.1 พัฒนำหลักสูตร
3.2 นิเทศ ติดตำมกำรใช้หลักสูตร
3.3วัดและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนำรี ยุวกำชำด , กิจกรรมวันสำคัญ
ทำงศำสนำ (พุทธ/อิสลำม) กำรบรรยำยธรรม
ทำงศำสนำ , โรงเรียนวิถีพุทธ

ปี
2561

ปี
2562

งบประมำณ
ปี
ปี
2563
2564

1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

680,000

680,000

680,000

680,000

100,000

100,000

100,000

100,000

680,000

680,000

680,000

680,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

5,440,000 นำงจุฑำรัตน์

กลุ่มที่รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

อรุโณทัย
นำงนุชนำฎ
เขียวหมี
2,720,000 นำงสำวนูรอัลวำนี ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มอลอ

400,000 นำงพนิดำ
มำแก้วสอง

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

2,720,000 นำงสำวนูรอัลวำนี ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มอลอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ต่อ)
กลยุท ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

3.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒน รรม

โครงกำร / กิจกรรม
2. โครงกำรโรงเรียนสุจริต
- จัดค่ำยเยำวชนคนดีตำนีหนึ่ง
โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน
(เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
เช่น กิจกรรมกีฬำ กิจกรรมทำงศำสนำ
ประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ/ผู้ปกครอง
กิจกรรมตำมประเพณีวัฒนธรรม)

ปี
2561

ปี
2562

งบประมำณ
ปี
ปี
2563
2564

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ ติดตำม และ
นุวงค์ศรี
ประเมินผลฯ
3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 13,600,000 นำงสำวคอดีเยำะ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เจ๊ะแล๊ะ
200,000

200,000

200,000

200,000

800,000 นำงสำวผำสุข

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

47

48
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
งบประมำณ
กลยุท ์
โครงกำร / กิจกรรม
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
1.เสริมสร้ำงควำม
1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับ
475,000 475,000 475,000
เข้มแข็งในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำปฐมวัย
ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
1.1 อบรมจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
220,000 220,000 220,000
โดยกำรปรับหลักสูตร
1.2 อบรมชี้แจงกำรใช้หลักสูตร
220,000 220,000 220,000
กำรวัดและประเมินผล
1.3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
35,000
35,000
35,000
ที่เหมำะสม
2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหลักสูตร
475,000 475,000 475,000
แกนกลำงระดับประถมศึกษำ
2.1 อบรมจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำประถมศึกษำ 220,000 220,000 220,000
2.2 อบรมชี้แจงกำรใช้หลักสูตร
220,000 220,000 220,000
2.3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
35,000
35,000
35,000
2.พัฒนำคุณภำพ
1. โครงกำรพัฒนำประสิท ิภำพด้ำนกำรวัด
255,000 255,000 255,000
กระบวนกำรจัด
และประเมินผล
กำรเรียนรู้และสร้ำงขีด
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและ 220,000 220,000 220,000
ควำมสำมำรถ
ประเมินผล
ในกำรแข่งขัน
1.2 นิเทศ ติดตำม กำรใช้เครื่องมือวัดและ
35,000
35,000
35,000
ประเมินผล
2. โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
300,000 300,000 300,000
- “อ่ำนถ้อยร้อยเรียง” ระดับ ป. 4 – 6
(อ่ำน, จับใจควำมสำคัญตอบคำถำม)
1) แข่งระดับกลุ่มโรงเรียน
2) แข่งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ปี
2564
475,000
220,000
220,000
35,000
475,000
220,000
220,000
35,000
255,000
220,000
35,000
300,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

1,900,000 นำงจันจิรำ นิอำมัน นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
880,000
880,000
140,000
1,900,000 นำงพนิดำ
มำแก้วสอง
880,000
880,000
140,000
1,020,000 นำงวัชรำภรณ์
ยีเด็ง
880,000

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

140,000
1,200,000 นำงพนิดำ
มำแก้วสอง

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
งบประมำณ
กลยุทธ์
โครงกำร / กิจกรรม
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
3. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
530,000 530,000 530,000
ภำษำไทย
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสอนภำษำไทย 330,000 330,000 330,000
3.2 วัดและประเมินผลกำรอ่ำนกำรเขียน
200,000 200,000 200,000
ภำษำไทย
4. โครงกำรนิเทศ ติดตำมเชิงรุก
100,000 100,000 100,000
4.1 จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตำม
4.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกระบวนกำร
Active Learning
4.3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
4.4 กำรอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
5. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
120,000 120,000 120,000
ระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
5.1 กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
นิเทศภำยในให้กบั ผู้บริหำรและครูวิชำกำร
5.2 กำรเขียนแผนกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด

ปี
2564
530,000
330,000
200,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

2,120,000 นำงวัชรำภรณ์
ยีเด็ง
1,320,000
800,000

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

100,000

400,000 นำงสำววรรณ์ณี
อินทศรีมำ

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

120,000

480,000 นำงสำววรรณ์ณี
อินทศรีมำ

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
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50
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
งบประมำณ
กลยุท ์
โครงกำร / กิจกรรม
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
6. โครงกำรยกระดับผลสัมฤท ิ์ทำงกำรเรียน
250,000 250,000 250,000
6.1 วิเครำะห์ตัวชี้วัดนำไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้
6.2 วิเครำะห์ตัวชี้วัดและข้อสอบของชั้น ป.3
และ ป.6
6.3 จัดสรรงบประมำณให้กลุ่มโรงเรียนเตรียม
660,000 660,000
660,000
ควำมพร้อมผู้เรียนในกำรสอบ O-NET, NT
7. โครงกำรมหกรรมวิชำกำรระดับเขตพื้นที่
1,500,000 1,500,000 1,500,000
กำรศึกษำ ระดับภำคและระดับชำติ
8. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระ
200,000 200,000 200,000
วิชำภำษำต่ำงประเทศ
9. โครงกำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถ
200,000 200,000 200,000
5 กลุ่มสำระหลัก
3.ส่งเสริม สนับสนุน
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจยั เพื่อ
90,000
90,000
90,000
กำรทำวิจัยและ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
นำผลกำรวิจัยไปใช้
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ

ปี
2564
250,000

660,000
1,500,000

200,000
200,000
90,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

1,000,000 นำงพนิดำ
มำแก้วสอง

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

2,640,000 นำงวัขรำภรณ์
ยีเด็ง
6,000,000 นำยกิติวัชร
ขันทองดี
800,000 นำงจุฑำรัตน์
อรุโณทัย
800,000 นำงพนิดำ
มำแก้วสอง
360,000 นำงสำวสุรำงค์
อำจณรงค์

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564
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1.พัฒนำครูและบุคลำกร 1. โครงกำรอบรมเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ
ทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ และสร้ำงแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้
- อบรมเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อและ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
สร้ำงแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้
มีคุณภำพในรูปแบบ
2. โครงกำรอบรมกำรนิเทศภำยใน
- อบรมครูวิชำกำรโรงเรียนเรื่องนิเทศกำรเรียน
ที่หลำกหลำย
กำรสอนวิชำภำษำไทย
3. โครงกำรอบรมพัฒนำครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ/
วิชำเอก
- อบรมครูผสู้ อนไม่ตรงวุฒิ 5 สำระ (ไทย คณิต
วิทย์ อังกฤษ สังคม)
4. โครงกำรอบรมพัฒนำครูผู้สอนกำรจัดกำร
เรียนรวม
- อบรมครูผสู้ อนกำรจัดกำรเรียนรวม
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยและ
ประสิท ิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้เทคนิคกำรจัด
ชั้นเรียนและกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่ำงๆ
เพื่อบูรณำกำรจัดประสบกำรณ์และ
เตรียมควำมพร้อมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน
5.2 กำรนิเทศ ติดตำม

ปี
2561
500,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
500,000 500,000 500,000

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000 นำงสำววรรณ์ณี
อินทศรีมำ

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

180,000

180,000

180,000

180,000

720,000 นำงเนำวรัตน์
จันทร์วรำพร

บริหำรงำนบุคคล

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000 นำงธนพรรณ
แก้วแก่นเพชร

บริหำรงำนบุคคล

600,000

600,000

600,000

600,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

2,000,000 นำงวัชรำภรณ์
ยีเด็ง

2,400,000 นำงเนำวรัตน์
จันทร์วรำพร

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

บริหำรงำนบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

6. โครงกำรพัฒนำครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
6.2 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนอิสลำม
ศึกษำ
- อบรมเรื่องเทคนิคกำรสอน กำรผลิตสื่อ
และกำรสร้ำงแบบทดสอบ
8. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
คิดเลขเร็วโดยใช้รูปแบบจินตคณิต
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผสู้ อนทักษะคิดเลข
เร็วโดยใช้รูปแบบจินตคณิต
9. โครงกำรอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง
- อบรมครูผสู้ อนลูกเสือสำรอง
10. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ดำเนินงำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(PLC) ในสถำนศึกษำ
10.1 อบรมผู้บริหำรและครูวิชำกำร
10.2 นิเทศ ติดตำม

ปี
2561
800,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
800,000 800,000 800,000

600,000

600,000

600,000

300,000

300,000

400,000
300,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

3,200,000 นำยกิติวัชร
ขันทองดี

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

600,000

2,400,000 นำงธนพรรณ
แก้วแก่นเพชร

บริหำรงำนบุคคล

300,000

300,000

1,200,000 นำงเนำวรัตน์
จันทร์วรำพร

บริหำรงำนบุคคล

400,000

400,000

400,000

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

300,000

300,000

300,000

1,600,000 นำงสำวนูร์อันวำนี
มอลอ
1,200,000 นำงธนพรรณ
แก้วแก่นเพชร

บริหำรงำนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
กลยุท ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

2.พัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนบุคคล
ให้มีประสิท ิภำพ

โครงกำร / กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
1. จัดทำแผนอัตรำกำลัง
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่บรรจุใหม่
3. คัดเลือกคนดีตำนีหนึ่ง

ปี
2561
300,000
20,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
300,000 300,000 300,000
20,000
20,000
20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

80,000

80,000

80,000

80,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

1,200,000
80,000 นำงสำวสุไรดำ
หมัดเลียด
800,000 นำงเนำวรัตน์
จันทร์วรำพร
320,000 นำงเนำวรัตน์
จันทร์วรำพร

กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ
บริหำรงำนบุคคล
บริหำรงำนบุคคล
บริหำรงำนบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุท ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม

ปี
2561
200,000
50,000
50,000

1. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.1 กิจกรรมพ่อแม่ทูนหัว
1.2 กิจกรรมชวนน้องกลับเข้ำเรียน
- เยี่ยมบ้ำนนักเรียนและให้ควำมรู้โดยกำร
ร่วมมือกับ กศน. และโรงเรียนเป้ำหมำย
1.3 กิจกรรมทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบดูแล
100,000
ช่วยเหลือนักเรียน
2. โครงกำรพัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยี
650,000
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้
2.1 จัดหำ/สนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมแซม 500,000
หรือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เสียหำยให้กับโรงเรียนที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
2.2 สำรวจข้อมูลกำรใช้อุปกรณ์ ระบบ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงของโรงเรียน และ
ดำเนินกำรแก้ไข/จัดกำรให้โรงเรียนสำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและ
150,000
กำรใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน กำรบำรุง รักษำและ
กำรซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้

งบประมำณ
ปี
ปี
2562
2563
200,000 200,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ปี
2564
200,000
50,000
50,000

100,000

100,000

100,000

650,000

650,000

650,000

500,000

500,000

500,000

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

600,000

รวมทั้งสิ้น
800,000
200,000
200,000

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

นำงปำซีย๊ะห์
เบ็ญจสุหร่ง

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

400,000
2,600,000 นำยมูฮำมัด
ประจัน
2,000,000

ศูนย์ ITE

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

ส่งเสริมกำรจัด
1. โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อสร้ำง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เสริมคุณภำพชีวิต และ 1.1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
ปลูกจิตสำนึกรักษ์
1.2 ประกวดภูมิทัศน์โรงเรียนดีเด่น
สิ่งแวดล้อม
1.3 ประกวดห้องเรียนคุณภำพ
1.4 จิตอำสำเพื่อสำธำรณประโยชน์
- จัดสรรค่ำดำเนินงำนโครงกำร
2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำควำมยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง Best Practice
ควำมพอเพียง
2.2 จัดทำสมุดบันทึกควำมพอเพียง
2.3 ห้องเรียนพอเพียง เน้นกำรบูรณำกำร
ควำมพอเพียงสู่ชั้นเรียน
2.4 ตลำดนัดพอเพียง online
2.5 ค่ำยคุณภำพชีวิตพิชิตควำมพอเพียง

ปี
2561
829,000

งบประมำณ
ปี
ปี
2562
2563
829,000
829,000

ปี
2564
829,000

200,000
207,000
150,000

200,000
207,000
150,000

200,000
207,000
150,000

200,000
207,000
150,000

272,000

272,000

272,000

272,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

200,000
-

200,000
-

200,000
-

200,000
-

800,000
-

10,000
500,000

10,000
500,000

10,000
500,000

10,000
500,000

40,000
2,000,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

3,316,000
800,000 นำงนุชนำฎ เขียวหมี
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
828,000 นำงจันทร์สม เจือสนิท นโยบำยและแผน
600,000 น.ส.วรรณ์ณี อินทศรีมำ นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
1,088,000 นำงนุชนำฎ เขียวหมี
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

4,040,000 นำงวัชรำภรณ์ ยีเด็ง

นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กลยุท ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

ปี
2561
60,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
30,000
30,000
30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

3. โครงกำรประชุมเพิ่มประสิท ภิ ำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
3.1 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.2 ประชุมฝ่ำยบริหำรในสำนักงำนฯ
3.3 ประชุมบุคลำกร
4. โครงกำรพัฒนำองค์กร (OD)
4.1 พัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรในสำนักงำน
4.2 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ

360,000

360,000

360,000

360,000

300,000
25,000
35,000
520,000
270,000
250,000
800,000

300,000
25,000
35,000
520,000
270,000
250,000
800,000

300,000
25,000
35,000
250,000
250,000
800,000

300,000
25,000
35,000
250,000
250,000
800,000

6. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
6.1 จัดหำวัสดุปรับสวนหย่อมสำนักงำน
6.2 จ้ำงดูแลสวน
6.3 ปรับภูมิทัศน์สนำมหน้ำสำนักงำน

300,000

100,000

100,000

100,000

64,000
36,000
200,000

64,000
36,000
-

64,000
36,000
-

64,000
36,000
-

โครงกำร / กิจกรรม

1.พัฒนำระบบบริหำร 1. โครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จัดกำรให้มี
ประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 มีมำตรฐำน
ประสิท ิภำพ
สถำนศึกษำมีคุณภำพ
- เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำน
ตำมมำตรฐำนเขต
2. โครงกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

150,000 นำงจิตติมำศ
พวงมณี

200,000 นำงศิริรัตน์
ทองสิพพัญญู
1,440,000 นำงสำวปำณิศำ
แก้วใจกล้ำ
1,200,000
100,000
140,000
1,540,000 นำงธนพรรณ
540,000 แก้วแก่นเพชร
1,000,000
3,200,000 นำงธนพรรณ
แก้วแก่นเพชร
600,000 นำงสำวปำณิศำ
แก้วใจกล้ำ
256,000
144,000
200,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
อำนวยกำร

นโยบำยและแผน
อำนวยกำร

บริหำรงำนบุคคล

บริหำรงำนบุคคล
อำนวยกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ)
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

7. โครงกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
8. โครงกำรสำนักงำนน่ำอยู่ เรียนรู้ได้ทั้งระบบ
- สร้ำงแลนด์มำร์คในทุกกลุ่ม
9. โครงกำรเขตสุจริต
9.1 ประกำศเจตจำนงเขตสุจริต
9.2 อบรมสร้ำงควำมตระหนัก ปรับวิธีคิด
9.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรปรับเปลีย่ น
วิธีกำรทำงำน
10. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
10.1 สร้ำงเครือข่ำยกำรรับรู้
10.2 พัฒนำระบบเครือข่ำยกำรรับรู้
10.3 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรรับรู้
10.4 สร้ำงสัมพันธ์เครือข่ำยกำรรับรู้
11. โครงกำรงำนคือเกียรติยศ
11.1 เชิดชูครูดี
11.2 วิถีคุณธรรม
12. โครงกำรมุทิตำจิต
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13. โครงกำรเพิ่มประสิท ิภำพระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต
- ซ่อมบำรุงรักษำและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง

ปี
2561
30,000
210,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
30,000
30,000
30,000
100,000 100,000 100,000

80,000
50,000
30,000

80,000
50,000
30,000

60,000
30,000
30,000

60,000
30,000
30,000

70,000
10,000
20,000
20,000
20,000
140,000
120,000
20,000
200,000

60,000
20,000
20,000
20,000
140,000
120,000
20,000
200,000

60,000
20,000
20,000
20,000
140,000
120,000
20,000
200,000

60,000
20,000
20,000
20,000
140,000
120,000
20,000
200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

120,000 นำยมูฮำมัด ประจัน
510,000 นำงณัฐพร
สุวรรณชนะ
280,000 นำงจิตติมำศ
พวงมณี
160,000
120,000

ศูนย์ ITE
อำนวยกำร

250,000 นำงจิตติมำศ
10,000
พวงมณี
80,000
80,000
80,000
560,000 นำงณัฐพร
480,000 สุวรรณชนะ
80,000
800,000 นำงธนพรรณ
แก้วแก่นเพชร
200,000 นำยมูฮำมัด ประจัน

อำนวยกำร

อำนวยกำร

อำนวยกำร

บริหำรงำนบุคคล
ศูนย์ ITE
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ)
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

14. โครงกำรระลึกพระคุณครูในวันครู
- สนับสนุนงบประมำณจัดงำนวันครูให้อำเภอ
15. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับปฐมวัย
15.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบงำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน
16. อบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระบบควบคุม
ภำยในที่เข้มแข็ง
- สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระบบควบคุมภำยใน
ที่เข้มแข็ง
17. อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
และพัสดุของโรงเรียน
- อบรมผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุ
โรงเรียน

ปี
2561
40,000

งบประมำณ
ปี
ปี
ปี
2562
2563
2564
40,000
40,000
40,000

60,000

60,000

60,000

60,000

30,000

30,000

30,000

30,000

160,000 นำงพัลภำ
แก้วยอดจันทร์
240,000 นำงจงจิตร
สุขสวัสดิ์
120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000 นำงสำวเรียม
โรสิกะ

500,000

500,000

500,000

500,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ
อำนวยกำร
นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลฯ

อำนวยกำร

2,000,000 นำยวัลลภ แก้วดวง บริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ)
กลยุท ์

โครงกำร / กิจกรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 – 2564

2.สร้ำงควำมเข้มแข็ง 1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำร กลุม่ โรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม
- จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียน
2. โครงกำรสร้ำงควำมสัมพัน ์โรงเรียน
กับชุมชน
- จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ
จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน

ปี
2561
330,000

ปี
2562
330,000

1,360,000 1,360,000

งบประมำณ
ปี
2563
330,000

1,360,000

ปี
2564
330,000

1,360,000

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่รับผิดชอบ

1,320,000 นำงกูมำลำตี
เจะแว

นโยบำยและแผน

5,440,000 นำงสำวคอดีเยำะ
เจ๊ะแล๊ะ

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 5 กำรบริหำรสู่กำรปฏิบัติ
กำรวำงแผนเป็นงำนหลักและสำคัญในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน เนื่องจำกกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนด
ทิศทำง เป้ำหมำย วิธีกำรดำเนินกำรที่จะทำให้หน่วยงำน ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่ต้อ งกำร ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยเฉพำะแผนพัฒ นำกำรศึก ษำขั้น พื ้น ฐำน พ.ศ.2561 – 2564 ของ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำประถมศึ กษำปั ตตำนี เขต 1 ได้ จัดท ำขึ้น โดยด ำเนิ นกำร ตำมขั้น ตอนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย
1. กำรศึ ก ษำสถำนภำพของหน่ ว ยงำน โดยเทคนิ ค SWOT Analysis คื อ กำรวิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ ม
(Environment Analysis) โดยนำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) และ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) มำประเมินสถำนภำพของหน่วยงำน
2. กำรก ำหนดทิ ศ ทำงของหน่ ว ยงำน ประกอบด้ ว ยกำรก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission)
เป้ำประสงค์หลัก (Goals)
3. กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ เป็ น กำรก ำหนดประเด็ น กลยุ ท ธ์ (Strategic Issues) เป้ ำ ประสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Objective) ตั ว ชี้ วัดควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicators) และกลยุท ธ์ (Strategic)
ตลอดไปถึงโครงกำร (Projects), กิจกรรม (Activity) และงบประมำณ (Budget) เป็นต้น
ซึ่ งในกำรด ำเนิ นกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนในครั้ งนี้ ได้ น ำเอำนโยบำยและจุ ดเน้ นที่ ส ำคั ญ
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำเป็นกรอบในกำรจัดทำแผน ทั้งนี้
โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดทำแผนครั้งนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ถึงแม้ว่ำกำรวำงแผนที่ดีจะนำมำสู่ควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรได้ส่วนหนึ่ง แต่ที่สำคัญเป็นอย่ำงมำก ก็คือ กำรที่ จะ
นำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรควบคุม และประเมินผลกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปัตตำนี เขต 1 ได้ให้ควำมสำคัญ โดยได้กำหนดแนวทำงและหลักกำรไว้ ดังนี้
1. ผู้ บริ ห ำรทุ กระดั บ ข้ ำรำชกำรครู และผู้ ปฏิ บั ติ ทุ กคน มี ควำมเข้ ำใจในแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน
เป็นอย่ำงดี
2. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมที่ชัดเจน
3. กำหนดให้ทุกโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน มีแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. ก ำหนดให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปั ต ตำนี เขต 1/กลุ่ ม โรงเรี ย น/โรงเรี ย น
มีแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของแต่ละระดับ
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ
6. มีกำรสรุปและประเมินผลกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑
ที่ 294 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕61– ๒๕65
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑ มีหน้ำที่ ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับเยำวชนให้ได้รับกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ อย่ำงทั่วถึง และมีคณ
ุ ภำพ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร จึงอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และ มำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 ดังนี้
๑. นำยอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต ๑
ประธำนคณะทำงำน
๒. นำยอับดุลลำยิด เบ็ญฮำวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต ๑
รองประธำนคณะทำงำน
๓. นำยเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต ๑
รองประธำนคณะทำงำน
๔. นำยบุญณรงค์ เรืองธนู รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต ๑
คณะทำงำน
๕. นำงสำวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต 1
คณะทำงำน
6. นำงณัฐพร สุวรรณชนะ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
7. นำงอภิชญำ คงช่วย ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
คณะทำงำน
8. นำยสมำน เง๊ำะ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
9. นำงสำวสุรำงค์ อำจณรงค์ ผอ.กลุม่ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๑0. นำยประเสริฐ วำเล๊ำะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๑1. นำยศุภชัย ศักดิ์แก้ว ประธำนกลุ่มโรงเรียนยะหริ่งแหลมทรำย
คณะทำงำน
๑2. นำยชวนชิด รักเถำว์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนยำบีคอลอ
คณะทำงำน
๑3. นำงสำววีรพัฒน์ อนุบุตร ประธำนกลุม่ โรงเรียนชลำลัยพัฒนำ
คณะทำงำน
๑4. นำงกรรณิกำ เพชรนุ้ย ผอ.โรงเรียนบ้ำนบำงปลำหมอ
คณะทำงำน
๑5. นำงสำวนิดำ หมั่นดี ผอ.โรงเรียนบ้ำนหัวคลอง
คณะทำงำน
16. นำงสำวกษิมำ คงตุก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุม่ นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
๑7. นำยกิติวัชร ขันทองดี นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
18. นำงอำรี พันทสิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
19. นำยมูฮำมัด ประจัน ครูช่วยรำชกำร สพป.ปัตตำนี เขต 1
คณะทำงำน
20. นำงจงจิตร สุขสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
คณะทำงำน

/21. นำยปวีณ...
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21. นำยปวีณ อินทรศรีสม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

คณะทำงำน
22. นำงศิริรัตน์ ทองสิพพัญญู นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
23. นำงสุมำลี สุขศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ขอให้คณะทำงำนทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร และ
เกิดผลดีต่อรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕60

(นำยอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
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