
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

กก  
  

ค าน าค าน า  

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบ แนวทางเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จและบรรลุเปูาหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยง สอดคล้องและบูรณาการโครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดทุกระดับ กลยุทธ์ ความจ าเป็นเร่งด่วนและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ต่อไป    
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สารบัญ 
                หน้า 

ค าน า            ก 
 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
    สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   1 
    อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      2 
    โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   3 
    ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  4 
    ผลการด าเนินงาน 

- ด้านคุณภาพการศึกษา       6 
- ด้านโอกาสทางการศึกษา       10 

 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษา 
นโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)     13 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579      16 
    นโยบายรัฐบาล (พลดอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    18 
    ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   21 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      24 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1    45 
    
 

ส่วนที่ 3  บัญชีและรายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   49 
   รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  50 

   
 

ส่วนที่ 4  การบริหารแผน  โครงการและงบประมาณ      76 
 

ภาคผนวก 
    ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ 358/2561  78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการและข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1      
สภาพทั่วไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาและข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา  

 
  สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ด้านภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6  ถนนปากน้ า ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์  94000   ซ่ึงต้ังอยู่ในภาคใต้ฝัง่ทะเลด้านทิศตะวนัออก   
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ  669.25 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ในเขต
บริการรวม 4 อ าเภอ 53 ต าบล 276 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอปะนาเระ อ าเภอยะหริ่ง  
และอ าเภอหนองจิก 
 
  ขนาดพื้นที่และหน่วยการปกครอง จ าแนกรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ 

เนื้อที่ 
(ตร.กม.) 

 
ต าบล 

หมู่ 
บ้าน 

 
อบต 

 
เทศบาล 

 
ชุมชน 

ระยะทางห่างจาก
จังหวัด(กม). 

1. เมืองปัตตานี 96.837 13 66 9 2 19 0.05 

2. ปะนาเระ 144.058 10 53 8 2 - 43 

3. ยะหริ่ง 196.829 18 81 14 4 - 14 

4. หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 8 

รวม 669.25 53 276 42 10 19 - 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดปตัตานี  
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 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลุ่ม
บริหาร 
งาน

การเงิน 
และ 

สินทรัพย์ 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การจัดการ 
ศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหาร
ทั่วไป 

การบริหาร 
งบประมาณ 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร
วิชาการ 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

สถานศึกษา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 



 

  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 

รายการ จ านวน 
1. โรงเรียนทั้งหมด 136 โรง 
 - อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปทีี ่4 2 โรง  
 - อนุบาล 1 – ประถมศกึษาปทีี ่6 116 โรง  
 - ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 1 โรง  
 - อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปทีี่ 3 17 โรง  
2. นักเรียนทั้งหมด 28,959 คน 
 - ก่อนประถมศึกษา 6,671 คน  
 - ประถมศึกษา 20,931 คน  
 - มัธยมศึกษาตอนต้น 1,357 คน  
3. ห้องเรียนทั้งหมด 1,464 ห้อง 
 - ก่อนประถมศึกษา 416 ห้อง  
 - ประถมศึกษา 990 ห้อง  
 - มัธยมศึกษาตอนต้น 58 ห้อง  
4. ขนาดโรงเรียน 136 โรง 
 - ขนาดเล็ก (นร.1 – 120 คน) 48 โรง  
 - ขนาดกลาง (นร. 121 – 600 คน) 80 โรง  
 - ขนาดใหญ่ (นร. 601 – 1,500 คน) 7 โรง  
 - ขนาดใหญ่พิเศษ (นร. 1,501 คนขึ้นไป) 1 โรง  
5. บุคลากรในสถานศึกษา  2,760 คน 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 127 คน  
 - รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 คน  
 - ครูผู้สอน 1,544 คน  
 - พนักงานราชการ 468 คน  
 - ลูกจ้างประจ า 65 คน  
 - ธุรการโรงเรียน 74 คน  
 - วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 201 คน  
 - พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 105 คน  
 - พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม                       24 คน  
 - ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดนิ 18 คน  
 - นักการภารโรง         43 คน  
 - ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศกึษาขาดแคลนขัน้วิกฤติ 4 คน  
 - บุคลากรวิทยาศาสตร์/บุคลากรคณิตศาสตร์ 19 คน  
 - พนักงานธุรการ 65 คน  
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รายการ จ านวน 
6. บุคลากรในส านักงาน  93 คน 
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน  

 - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 คน  

 - ศึกษานิเทศก์ 12 คน  

 - บุคลากร 38 ค (2) 46 คน  

 - ครูช่วยราชการ 1 คน  

 - พนักงานราชการ 15 คน  

 - ลูกจ้างประจ า 3 คน  

 - ลูกจ้างชัว่คราว 11 คน  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 

 
ทักษะความสามารถ 

ปีการศึกษา 
ผลต่าง 

2559 2560 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 

ความสามารถด้านภาษา 37.00 40.64 +3.64 

ความสามารถด้านค านวณ 29.72 28.57 -1.15 

ความสามารถด้านเหตุผล 38.04 33.08 -4.96 

รวมเฉลี่ย 34.92 34.10 -0.82 
 

 

ตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560   

10 อันดับแรก 

ที ่ โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

  ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

  ระดับสังกัด 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 

  ระดับจังหวัด 36.06 29.59 28.62 31.91 31.55 

  ระดับเขตพื้นที่ 35.62 29.09 28.00 31.67 31.10 

1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 48.56 41.11 48.33 44.50 45.63 

2 อนุบาลปัตตานี 50.02 42.32 41.65 43.46 44.36 

3 วัดมหิงษาราม 53.38 32.08 27.50 39.58 38.14 

4 บ้านปะแดลางา 42.35 32.95 34.55 38.68 37.13 

5 บ้านเฑียรยา 42.98 35.00 35.9 33.86 36.94 

6 บ้านนอก 46.33 33.61 32.78 32.39 36. 

7 บ้านราวอ 40.31 40.38 29.75 33.78 36.06 

8 บ้านควนคูหา 42.00 34.44 32.22 34.22 35.72 

9 บ้านปะกาฮะรัง 42.95 32.86 31.96 34.55 35.58 

10 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 44.25 35.33 26.33 34.00 34.98 



 

7 
ตารางคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                                                            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 

ท่ี โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
    2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 

  ระดับประเทศ 52.98 46.6 -6.40 34.6 36.3 1.75 10.3 37.1 26.82 41.2 39.1 -2.10 34.77 39.79 5.02 
  ระดับสังกัด 51.9 45.3 -6.59 31.1 32.7 1.62 38.8 35.6 -3.21 40.3 38.1 -2.14 40.51 37.93 -2.58 
  ระดับจังหวัด 40.1 36.1 -4.01 28.7 29.6 0.90 29.20 28.6 -0.58 33.50 31.9 -1.59 32.87 31.55 -1.32 
  ระดับเขตพื้นท่ี 39.6 35.6 -3.97 28.6 29.1 0.54 29.6 28.00 -1.56 33.9 31.7 -2.24 32.90 31.10 -1.80 

1 
กองทัพบกอุทิศ 
บ้านดอนยาง 

44.95 42.14 -2.81 26.47 28.52 2.05 34.83 29.44 -5.39 33.10 33.28 0.18 34.84 33.35 -1.49 

2 ชชบ.กรือเซะ 38.51 34.54 -3.97 30.50 30.99 0.49 28.14 26.86 -1.28 31.09 29.92 -1.17 32.06 30.58 -1.48 
3 ชชบ.กะมิยอ 36.79 33.97 -2.82 27.82 27.50 -0.32 26.36 25.40 -0.96 29.73 30.94 1.21 30.18 29.45 -0.72 

4 ชชบ.ตะลุโบะ 37.75 31.86 -5.89 29.32 28.42 -0.90 26.15 25.17 -0.98 31.65 31.52 -0.13 31.22 29.24 -1.98 
5 ชชบ.ตาแกะ 33.1 30.50 -2.60 28.02 25.52 -2.50 28.13 25.00 -3.13 33.90 28.38 -5.52 30.79 27.35 -3.44 
6 ชชบ.ปาตา 34.44 29.86 -4.58 26.27 26.90 0.63 27.37 23.91 -3.46 34.29 29.87 -4.42 30.59 27.64 -2.96 
7 ชชบ.ปูยุด 43.09 38.47 -4.62 27.30 28.56 1.26 36.91 32.11 -4.80 35.54 33.10 -2.44 35.71 33.06 -2.65 
8 ชชบ.ยูโย 42.2 36.35 -5.85 27.20 28.07 0.87 30.24 27.00 -3.24 32.09 31.09 -1.00 32.93 30.63 -2.31 
9 ชชบ.สะนิง 36.63 39.12 2.49 26.12 29.20 3.08 26.05 26.14 0.09 30.28 28.30 -1.98 29.77 30.69 0.92 

10 ชชบ.สาบัน 44.8 34.93 -9.87 26.63 32.89 6.26 32.00 27.37 -4.63 32.90 27.63 -5.27 34.08 30.71 -3.38 
11 ชช.วัดปุาศรี 40.55 35.04 -5.51 27.39 30.88 3.49 29.78 28.50 -1.28 37.83 32.53 -5.30 33.89 31.74 -2.15 
12 ชช.วัดปิยาราม 33.82 30.27 -3.55 26.36 25.32 -1.04 24.66 23.87 -0.79 31.35 30.60 -0.75 29.05 27.52 -1.53 
13 บ้านกลาง 33.44 29.64 -3.80 27.21 26.36 -0.85 25.59 20.68 -4.91 30.85 28.52 -2.33 29.27 26.30 -2.97 
14 บ้านกอแลบีเละ 35.44 36.63 1.19 24.52 26.59 2.07 25.96 26.59 0.63 31.56 30.82 -0.74 29.37 30.16 0.79 
15 บ้านกาแลกูมิ 34.96 34.55 -0.41 26.53 28.13 1.60 25.00 30.00 5.00 29.64 28.25 -1.39 29.03 30.23 1.20 
16 บ้านกาแลบือซา 30.87 33.89 3.02 24.04 26.14 2.10 30.77 25.91 -4.86 27.23 28.86 1.63 28.23 28.70 0.47 
17 บ้านกาหยี 33.04 38.31 5.27 27.50 28.08 0.58 20.77 28.46 7.69 32.04 32.69 0.65 28.34 31.89 3.55 
18 บ้านกาฮง 41.26 39.53 -1.73 25.07 28.52 3.45 30.00 29.81 -0.19 28.70 32.26 3.56 31.26 32.53 1.27 
19 บ้านกือยา 38.6 34.47 -4.13 26.41 24.29 -2.12 31.52 30.95 -0.57 35.59 31.02 -4.57 33.03 30.18 -2.85 
20 บ้านกูวิง 46.77 33.94 -12.83 25.71 26.67 0.96 25.36 24.44 -0.92 34.61 28.28 -6.33 33.11 28.33 -4.78 
21 บ้านเกาะเปาะ 36.36 31.91 -4.45 28.58 26.69 -1.89 24.59 23.71 -0.88 31.00 28.26 -2.74 30.13 27.64 -2.49 
22 บ้านเกาะหม้อแกง 41.59 34.36 -7.23 25.36 26.36 1.00 25.71 25.91 0.20 28.14 29.82 1.68 30.20 29.11 -1.09 
23 บ้านคลองช้าง 41.28 38.91 -2.37 26.00 31.83 5.83 25.67 28.67 3.00 36.40 30.33 -6.07 32.34 32.44 0.10 
24 บ้านคลองมานิง 33.31 29.20 -4.11 23.91 28.02 4.11 29.06 27.29 -1.77 37.22 30.79 -6.43 30.88 28.83 -2.05 
25 บ้านควนคูหา 45.68 42.00 -3.68 30.88 34.44 3.56 31.76 32.22 0.46 41.21 34.22 -6.99 37.38 35.72 -1.66 
26 บ้านควนดิน 39.69 37.36 -2.33 23.81 28.79 4.98 25.48 25.65 0.17 33.43 29.40 -4.03 30.60 30.30 -0.30 
27 บ้านคอลอตันหยง 38.72 31.50 -7.22 29.34 25.50 -3.84 25.26 25.60 0.34 30.11 27.06 -3.05 30.86 27.42 -3.44 
28 บ้านคาโต 31.84 30.41 -1.43 25.00 28.53 3.53 22.96 23.82 0.86 27.69 29.65 1.96 26.87 28.10 1.23 
29 บ้านค่าย 35.41 30.16 -5.25 25.47 23.57 -1.90 22.19 22.14 -0.05 27.09 27.43 0.34 27.54 25.83 -1.72 
30 บ้านเคียน 30.04 27.44 -2.60 25.89 25.38 -0.51 20.36 24.62 4.26 28.50 25.62 -2.88 26.20 25.77 -0.43 
31 บ้านแคนา 36.5 28.34 -8.16 23.75 22.86 -0.89 23.13 16.43 -6.70 29.31 29.71 0.40 28.17 24.34 -3.84 
32 บ้านโคกโตนด 34.52 33.64 -0.88 26.25 25.54 -0.71 24.46 26.52 2.06 30.89 31.76 0.87 29.03 29.37 0.34 
33 บ้านโคกหมัก 44.06 37.79 -6.27 28.96 30.50 1.54 25.00 24.67 -0.33 33.88 29.87 -4.01 32.98 30.71 -2.27 
34 บ้านจะรัง 49 33.29 -15.71 29.06 27.38 -1.68 29.38 30.00 0.62 37.25 33.05 -4.20 36.17 30.93 -5.24 
35 บ้านจะรังบองอ 38.84 33.22 -5.62 24.89 25.57 0.68 36.59 29.77 -6.82 32.25 31.52 -0.73 33.14 30.02 -3.12 

36 
บ้านจาแบปะ
มิตรภาพที่ 197 

33.03 32.99 -0.04 24.70 28.67 3.97 22.30 26.50 4.20 30.97 28.93 -2.04 27.75 29.27 1.52 

37 บ้านจือโระ 37.09 34.48 -2.61 28.13 26.82 -1.31 34.38 23.64 -10.74 31.38 29.95 -1.43 32.75 28.72 -4.02 
38 บ้านชะเอาะ 39.33 31.86 -7.47 28.75 31.55 2.80 27.50 28.33 0.83 33.85 32.52 -1.33 32.36 31.07 -1.29 
39 บ้านเฑียรยา 45.23 42.98 -2.25 31.46 35.00 3.54 38.33 35.91 -2.42 36.13 33.86 -2.27 37.79 36.94 -0.85 



 

8 
ท่ี โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

    2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 
  ระดับประเทศ 52.98 46.6 -6.40 34.6 36.3 1.75 10.3 37.1 26.82 41.2 39.1 -2.10 34.77 39.79 5.02 
  ระดับสังกัด 51.9 45.3 -6.59 31.1 32.7 1.62 38.8 35.6 -3.21 40.3 38.1 -2.14 40.51 37.93 -2.58 
  ระดับจังหวัด 40.1 36.1 -4.01 28.7 29.6 0.90 29.20 28.6 -0.58 33.50 31.9 -1.59 32.87 31.55 -1.32 
  ระดับเขตพื้นท่ี 39.6 35.6 -3.97 28.6 29.1 0.54 29.6 28.00 -1.56 33.9 31.7 -2.24 32.90 31.10 -1.80 

40 
บ้านดอน                   
(นุ้ยนิธยาคาร) 

44.12 41.15 -2.97 28.24 27.29 -0.95 31.18 31.25 0.07 36.88 37.42 0.54 35.11 34.28 -0.83 

41 บ้านดอนนา 36.43 30.09 -6.34 25.00 25.71 0.71 33.50 21.43 -12.07 36.85 34.50 -2.35 32.95 27.93 -5.01 
42 บ้านดอนรัก 34.77 34.59 -0.18 26.47 29.30 2.83 24.35 27.97 3.62 32.73 31.80 -0.93 29.58 30.92 1.34 
43 บ้านดาโต๊ะ 35.9 40.35 4.45 26.56 23.06 -3.50 29.38 30.56 1.18 33.83 35.69 1.86 31.42 32.42 1.00 
44 บ้านดาลอ 36.88 30.32 -6.56 27.36 27.28 -0.08 26.94 23.70 -3.24 31.25 28.70 -2.55 30.61 27.50 -3.11 
45 บ้านดูซงปาแย 35.44 34.87 -0.57 26.61 25.71 -0.90 20.18 27.44 7.26 31.55 28.33 -3.22 28.45 29.09 0.64 
46 บ้านตลาดนัดคลองขุด 35.83 30.46 -5.37 30.28 27.32 -2.96 19.44 25.36 5.92 29.83 27.25 -2.58 28.85 27.60 -1.25 
47 บ้านตะโละ 35.02 36.61 1.59 24.13 24.22 0.09 23.46 27.07 3.61 32.13 31.33 -0.80 28.69 29.81 1.12 
48 บ้านตะโละสะมีแล 31.12 27.94 -3.18 25.13 25.59 0.46 22.37 19.41 -2.96 30.50 29.09 -1.41 27.28 25.51 -1.77 
49 บ้านตันหยง 35.74 34.64 -1.10 28.02 29.78 1.76 29.38 32.17 2.79 35.54 31.91 -3.63 32.17 32.13 -0.05 
50 บ้านตันหยงดาลอ 38.42 33.26 -5.16 28.02 30.12 2.10 27.71 26.19 -1.52 33.77 31.40 -2.37 31.98 30.24 -1.74 
51 บ้านตันหยงเปาว์ 34.92 32.18 -2.74 26.15 32.21 6.06 25.38 23.24 -2.14 28.69 27.82 -0.87 28.79 28.86 0.08 
52 บ้านตันหยงลุโละ 33.74 34.36 0.62 27.56 29.18 1.62 24.13 28.59 4.46 30.68 31.09 0.41 29.03 30.81 1.78 
53 บ้านตาลีอายร์ 30.02 29.25 -0.77 29.38 22.64 -6.74 30.83 22.50 -8.33 30.38 28.25 -2.13 30.15 25.66 -4.49 
54 บ้านตาหมน 32.1 24.92 -7.18 25.95 23.44 -2.51 25.48 23.44 -2.04 30.88 28.13 -2.75 28.60 24.98 -3.62 
55 บ้านตือระ 41.7 32.21 -9.49 28.86 20.36 -8.50 27.27 24.29 -2.98 29.73 34.07 4.34 31.89 27.73 -4.16 
56 บ้านตูเวาะ 35.06 32.94 -2.12 22.82 26.30 3.48 27.10 25.00 -2.10 31.29 28.59 -2.70 29.07 28.21 -0.86 
57 บ้านเตราะหัก 32.5 29.67 -2.83 25.69 25.14 -0.55 24.72 24.17 -0.55 33.31 26.22 -7.09 29.06 26.30 -2.76 
58 บ้านโต๊ะตีเต 36.4 36.28 -0.12 22.74 26.84 4.10 26.67 29.47 2.80 29.57 29.29 -0.28 28.85 30.47 1.63 
59 บ้านท่าก าช า 32.94 28.07 -4.87 26.47 26.67 0.20 23.24 27.78 4.54 32.21 30.44 -1.77 28.72 28.24 -0.47 
60 บ้านท่ากุน 34.08 28.93 -5.15 25.16 22.33 -2.83 21.56 17.33 -4.23 30.53 25.50 -5.03 27.83 23.52 -4.31 
61 บ้านท่าข้าม 45.18 39.02 -6.16 27.71 25.45 -2.26 32.57 28.08 -4.49 37.56 36.62 -0.94 35.76 32.29 -3.46 
62 บ้านท่าชะเมา 32.67 30.12 -2.55 29.17 26.33 -2.84 20.67 22.00 1.33 30.90 32.47 1.57 28.35 27.73 -0.62 
63 บ้านท่าด่าน 32.27 26.77 -5.50 25.83 26.31 0.48 26.67 21.19 -5.48 27.67 25.69 -1.98 28.11 24.99 -3.12 
64 บ้านท่าน้ า 35.27 29.26 -6.01 25.30 30.29 4.99 25.45 24.04 -1.41 35.06 29.13 -5.93 30.27 28.18 -2.09 
65 บ้านท่าน้ าตะวันออก 32.57 31.94 -0.63 25.67 32.50 6.83 24.33 25.94 1.61 29.10 26.47 -2.63 27.92 29.21 1.30 
66 บ้านท่าพง 37.44 35.40 -2.04 27.67 28.52 0.85 24.66 26.14 1.48 33.81 33.36 -0.45 30.90 30.86 -0.04 
67 บ้านท่ายามู 29.93 32.50 2.57 23.50 27.08 3.58 22.33 24.17 1.84 26.00 26.42 0.42 25.44 27.54 2.10 
68 บ้านท่าสู 38.25 27.26 -10.99 26.96 27.64 0.68 29.29 22.78 -6.51 31.86 26.50 -5.36 31.59 26.05 -5.55 
69 บ้านทุ่ง 40.21 34.29 -5.92 33.57 25.83 -7.74 40.00 25.00 -15.00 39.57 42.58 3.01 38.34 31.93 -6.41 
70 บ้านทุ่งโพธิ์ 44.09 36.17 -7.92 25.23 25.00 -0.23 26.36 21.47 -4.89 33.82 28.56 -5.26 32.38 27.80 -4.58 
71 บ้านนอก 43.41 46.33 2.92 27.21 33.61 6.40 28.24 32.78 4.54 30.59 32.39 1.80 32.36 36.28 3.92 
72 บ้านน้ าด า 36.44 22.60 -13.84 27.65 23.54 -4.11 26.76 22.08 -4.68 34.91 30.06 -4.85 31.44 24.57 -6.87 
73 บ้านน้ าบ่อ 33.15 27.31 -5.84 27.76 26.12 -1.64 27.41 21.05 -6.36 31.12 27.03 -4.09 29.86 25.38 -4.48 
74 บ้านบ่ออิฐ 29.3 34.31 5.01 26.71 30.58 3.87 21.58 26.92 5.34 27.13 30.77 3.64 26.18 30.65 4.47 

75 บ้านบากง 39.75 27.60 -12.15 26.30 25.75 -0.55 24.81 21.50 -3.31 32.11 27.35 -4.76 30.74 25.55 -5.19 
76 บ้านบางทัน 35.23 39.41 4.18 23.00 30.31 7.31 25.00 25.00 0.00 33.75 32.00 -1.75 29.25 31.68 2.44 
77 บ้านบางปลาหมอ 26.48 30.31 3.83 24.32 21.25 -3.07 23.18 23.75 0.57 33.64 32.50 -1.14 26.91 26.95 0.05 
78 บ้านบางปู 35.3 28.55 -6.75 27.69 26.52 -1.17 25.53 23.28 -2.25 31.08 28.99 -2.09 29.90 26.84 -3.07 
79 บ้านบางมะรวด 30.69 27.76 -2.93 26.07 25.50 -0.57 24.64 22.00 -2.64 31.23 26.06 -5.17 28.16 25.33 -2.83 
80 บ้านบางราพา 42.44 36.23 -6.21 29.38 34.38 5.00 42.50 30.00 -12.50 35.67 36.29 0.62 37.50 34.23 -3.27 
81 บ้านบางหมู 32.16 34.10 1.94 25.78 29.44 3.66 25.94 25.56 -0.38 30.88 28.17 -2.71 28.69 29.32 0.63 
82 บ้านบาโงกาเซาะ 28.11 33.83 5.72 25.00 28.50 3.50 19.55 30.50 10.95 31.45 25.70 -5.75 26.03 29.63 3.61 
83 บ้านบานา 34.15 31.67 -2.48 23.20 28.21 5.01 24.40 25.00 0.60 29.66 33.50 3.84 27.85 29.60 1.74 



 

9 
ท่ี โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

    2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 
  ระดับประเทศ 52.98 46.6 -6.40 34.6 36.3 1.75 10.3 37.1 26.82 41.2 39.1 -2.10 34.77 39.79 5.02 
  ระดับสังกัด 51.9 45.3 -6.59 31.1 32.7 1.62 38.8 35.6 -3.21 40.3 38.1 -2.14 40.51 37.93 -2.58 
  ระดับจังหวัด 40.1 36.1 -4.01 28.7 29.6 0.90 29.20 28.6 -0.58 33.50 31.9 -1.59 32.87 31.55 -1.32 
  ระดับเขตพื้นท่ี 39.6 35.6 -3.97 28.6 29.1 0.54 29.6 28.00 -1.56 33.9 31.7 -2.24 32.90 31.10 -1.80 

84 บ้านบาราเฮาะ 40.57 35.10 -5.47 28.27 26.85 -1.42 31.92 26.67 -5.25 28.67 30.22 1.55 32.36 29.71 -2.65 
85 บ้านบาโลย 37.74 41.26 3.52 25.77 26.41 0.64 22.31 28.75 6.44 33.63 28.41 -5.22 29.86 31.21 1.35 
86 บ้านบือเจาะ 35.42 35.51 0.09 23.07 27.06 3.99 31.36 28.53 -2.83 33.11 33.06 -0.05 30.74 31.04 0.30 
87 บ้านบูดี 31.3 27.95 -3.35 27.11 25.85 -1.26 21.71 24.82 3.11 30.97 25.76 -5.21 27.77 26.10 -1.68 
88 บ้านแบรอ 36.62 33.80 -2.82 26.73 28.03 1.30 23.85 25.00 1.15 34.92 26.79 -8.13 30.53 28.41 -2.13 
89 บ้านปรัง 34.23 37.71 3.48 25.13 27.00 1.87 21.50 23.50 2.00 30.08 35.40 5.32 27.74 30.90 3.17 
90 บ้านปะกาจินอ 31.6 29.19 -2.41 26.54 25.45 -1.09 26.92 17.73 -9.19 33.04 29.36 -3.68 29.53 25.43 -4.09 
91 บ้านปะกาลิมาปุโระ 38.16 33.06 -5.10 32.19 26.73 -5.46 36.88 25.38 -11.50 31.31 31.19 -0.12 34.64 29.09 -5.55 

92 บ้านปะกาลือสง 36.54 35.42 -1.12 27.86 24.06 -3.80 35.71 26.88 -8.83 35.71 32.94 -2.77 33.96 29.83 -4.13 
93 บ้านปะกาฮะรัง 40.44 42.95 2.51 27.29 32.86 5.57 25.00 31.96 6.96 34.96 34.55 -0.41 31.92 35.58 3.66 
94 บ้านปะแดลางา 43.02 42.35 -0.67 28.39 32.95 4.56 34.29 34.55 0.26 39.07 38.68 -0.39 36.19 37.13 0.94 

95 
บ้านปะนาเระ             
(รัฐอุทิศ) 

39.94 34.32 -5.62 26.77 25.00 -1.77 33.45 28.05 -5.40 32.75 30.43 -2.32 33.23 29.45 -3.78 

96 บ้านปากบางตาวา 32.51 32.60 0.09 25.13 23.25 -1.88 26.05 21.50 -4.55 29.05 27.65 -1.40 28.19 26.25 -1.94 
97 บ้านปาเระ 34.65 34.38 -0.27 27.39 30.91 3.52 31.96 26.59 -5.37 31.80 29.93 -1.87 31.45 30.45 -1.00 
98 บ้านปุลากง 36.66 29.41 -7.25 26.63 24.13 -2.50 27.17 26.30 -0.87 32.67 28.59 -4.08 30.78 27.11 -3.68 
99 บ้านปุลามาวอ 33.87 30.64 -3.23 24.00 28.47 4.47 23.33 24.17 0.84 31.57 31.03 -0.54 28.19 28.58 0.39 

100 บ้านเปียะ 40.6 35.80 -4.80 25.29 26.20 0.91 26.76 29.44 2.68 35.35 29.46 -5.89 32.00 30.23 -1.78 
101 บ้านไผ่มัน 45.75 39.95 -5.80 23.54 27.86 4.32 27.10 34.29 7.19 38.71 34.46 -4.25 33.78 34.14 0.37 
102 บ้านฝาง 39.98 33.21 -6.77 25.43 22.84 -2.59 21.14 24.66 3.52 32.13 29.53 -2.60 29.67 27.56 -2.11 
103 บ้านพ่อมิ่ง 43.68 35.08 -8.60 28.17 26.15 -2.02 29.33 25.83 -3.50 32.97 29.52 -3.45 33.54 29.15 -4.39 
104 บ้านมะปริง 40.4 36.24 -4.16 29.09 27.98 -1.11 33.33 25.48 -7.85 34.25 29.19 -5.06 34.27 29.72 -4.55 
105 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 45.98 48.56 2.58 31.67 41.11 9.44 40.67 48.33 7.66 37.03 44.50 7.47 38.84 45.63 6.79 
106 บ้านมูหลง 31.3 24.51 -6.79 25.11 25.27 0.16 21.52 20.18 -1.34 30.93 28.79 -2.14 27.22 24.69 -2.53 
107 บ้านยาบี 32.99 36.91 3.92 23.82 24.38 0.56 22.64 29.38 6.74 30.74 33.75 3.01 27.55 31.11 3.56 
108 บ้านยามูเฉลิม 34.99 25.11 -9.88 24.20 24.25 0.05 26.81 18.50 -8.31 31.65 26.78 -4.87 29.41 23.66 -5.75 
109 บ้านรามง 37.03 34.50 -2.53 23.75 23.54 -0.21 26.88 31.67 4.79 27.56 28.29 0.73 28.81 29.50 0.70 
110 บ้านราวอ 38.34 40.31 1.97 28.86 40.38 11.52 29.09 29.75 0.66 34.82 33.78 -1.04 32.78 36.06 3.28 
111 บ้านรูสะมิแล 40.67 33.93 -6.74 27.22 25.95 -1.27 26.53 25.34 -1.19 34.92 33.22 -1.70 32.34 29.61 -2.73 
112 บ้านลดา 33.63 29.37 -4.26 27.97 26.32 -1.65 24.38 20.88 -3.50 29.81 27.97 -1.84 28.95 26.14 -2.81 
113 บ้านลางา 36.44 30.40 -6.04 25.00 23.50 -1.50 25.38 26.50 1.12 26.69 29.35 2.66 28.38 27.44 -0.94 
114 บ้านสระมาลา 32.09 32.97 0.88 27.41 27.60 0.19 30.36 25.83 -4.53 31.46 29.65 -1.81 30.33 29.01 -1.32 
115 บ้านสะบารัง 42.02 36.75 -5.27 28.69 27.14 -1.55 27.05 27.22 0.17 34.38 33.29 -1.09 33.04 31.10 -1.94 
116 บ้านสายหมอ 40.12 27.96 -12.16 24.61 23.93 -0.68 29.74 20.71 -9.03 33.18 25.11 -8.07 31.91 24.43 -7.49 
117 บ้านหนองแรต 39.74 31.67 -8.07 28.11 26.14 -1.97 29.55 25.00 -4.55 32.33 28.16 -4.17 32.43 27.74 -4.69 
118 บ้านหัวคลอง 37.05 39.72 2.67 24.82 29.77 4.95 31.07 30.45 -0.62 29.50 38.91 9.41 30.61 34.71 4.10 

119 บ้านใหม่พัฒน์วิทย์ 40.18 37.76 -2.42 31.50 26.25 -5.25 37.50 32.50 -5.00 33.90 32.33 -1.57 35.77 32.21 -3.56 
120 บ้านใหม่ 38.06 33.96 -4.10 28.97 25.38 -3.59 37.06 25.00 -12.06 33.03 27.27 -5.76 34.28 27.90 -6.38 

121 
ประชาอุทิศ              
บ้านโคกม่วง 

51.44 44.25 -7.19 27.00 35.33 8.33 27.00 26.33 -0.67 35.73 34.00 -1.73 35.29 34.98 -0.31 

122 
พระราชด าริ                 
"ศูนย์ครูใต้" 

41.15 40.47 -0.68 24.50 28.61 4.11 29.00 26.67 -2.33 40.70 35.06 -5.64 33.84 32.70 -1.14 

123 พัฒนศึกษา 36.34 34.02 -2.32 24.48 27.02 2.54 26.90 26.67 -0.23 31.07 29.21 -1.86 29.70 29.23 -0.47 
124 เมืองปัตตานี 45.11 40.12 -4.99 28.45 29.28 0.83 36.38 33.07 -3.31 36.03 33.44 -2.59 36.49 33.98 -2.52 
125 ยะหริ่ง 42.72 41.33 -1.39 26.31 29.53 3.22 28.69 31.03 2.34 35.50 32.04 -3.46 33.31 33.48 0.18 
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ท่ี โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

    2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 2559 2560 ผลต่าง 
  ระดับประเทศ 52.98 46.6 -6.40 34.6 36.3 1.75 10.3 37.1 26.82 41.2 39.1 -2.10 34.77 39.79 5.02 
  ระดับสังกัด 51.9 45.3 -6.59 31.1 32.7 1.62 38.8 35.6 -3.21 40.3 38.1 -2.14 40.51 37.93 -2.58 
  ระดับจังหวัด 40.1 36.1 -4.01 28.7 29.6 0.90 29.20 28.6 -0.58 33.50 31.9 -1.59 32.87 31.55 -1.32 
  ระดับเขตพื้นท่ี 39.6 35.6 -3.97 28.6 29.1 0.54 29.6 28.00 -1.56 33.9 31.7 -2.24 32.90 31.10 -1.80 

126 รัชดาภิเษก 40.75 29.90 -10.85 31.73 26.30 -5.43 33.08 25.00 -8.08 37.46 29.35 -8.11 35.76 27.64 -8.12 
127 วัดควน 39.9 32.50 -7.40 38.50 27.22 -11.28 33.00 33.33 0.33 37.10 27.33 -9.77 37.13 30.10 -7.03 
128 วัดมหิงษาราม 66.69 53.38 -13.31 41.88 32.08 -9.80 55.00 27.50 -27.50 40.50 39.58 -0.92 51.02 38.14 -12.88 
129 วัดมุจลินทรวาปีวิหาร 40.56 36.49 -4.07 26.42 26.38 -0.04 25.31 23.16 -2.15 33.78 30.76 -3.02 31.52 29.20 -2.32 
130 วัดศรีสุดาจันทร์ 34.05 36.96 2.91 29.55 25.00 -4.55 28.64 29.17 0.53 31.82 27.42 -4.40 31.02 29.64 -1.38 
131 วัดสถิตย์ชลธาร 36.34 34.85 -1.49 27.74 26.08 -1.66 26.45 23.50 -2.95 31.58 30.18 -1.40 30.53 28.65 -1.88 
132 วัดสุวรรณากร 43.76 41.68 -2.08 28.31 30.50 2.19 27.74 25.20 -2.54 35.68 31.34 -4.34 33.87 32.18 -1.69 
133 อนุบาลปัตตานี 58.31 50.02 -8.29 43.61 42.32 -1.29 47.40 41.65 -5.75 45.45 43.46 -1.99 48.69 44.36 -4.33 

 
 

 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาลในปีการศึกษา 2561 
จ านวน

ประชากร            
วัยเรียนตาม           
ทร.14 (คน) 

เข้าเรียนชั้นอนบุาล ปีการศึกษา 2561 
(คน) 

รวมประชากรวัยเรียน             
เข้าเรียนชั้นอนบุาล 

สพฐ. 
เอกชน อปท. อื่นๆ รวม จ านวน ร้อยละ 

สพป. สศศ. 
14,745 5,398 - 4,046 1,098 271 10,813 10,813 73.33 

     
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

จ านวนประชากรวัย
เรียนตามทร.14 

(คน) 

เข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 
(คน) 

รวมประชากรวัยเรียน
เข้าเรียนชั้น ป.1 

สพฐ. 
เอกชน อปท. อื่นๆ รวม จ านวน ร้อยละ 

สพป. สศศ. 
5,582 3,533 4 916 428 132 5,013 5,013 89.81 

หมายเหตุ  ไม่รวมนักเรียนไม่มีตัวตนในพื้นที่ เด็กพิการ และเสียชีวิต 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2560 

(คน) 

ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ที่เข้าเรียนต่อ ม.1 
ในปี กศ. 2561 

สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น รวม ร้อยละ 
3,681 985 2,696 3,681 100 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/              
ปวช.1/เทียบเท่า 

ผู้เรยีนที่จบช้ันม.3 
ปีการศึกษา 2560 

(คน) 

ผู้เรยีนที่จบช้ันม.3 
ที่ไม่ได้เรยีนต่อ 

ในปกีารศึกษา 2561 

ผู้เรยีนที่จบช้ันม.3 ที่เข้าเรียนต่อ ม.4 /ปวช.1 หรือเทียบเท่า 
ในปกีารศึกษา 2561 

จ านวน ร้อยละ 
สังกัด 
สพฐ. 

สังกัด 
อาชีวะ 

สังกัดอื่น 
เทียบ 
เท่า 

รวม ร้อยละ 

313 22 7.03 180 64 - 47 291 92.97 

 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน  ปีการศึกษา 2560 

ระดับ จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 21,355 9 0.04 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 1,319 1 0.08 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

นโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์เปูาหมาย             
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติ 
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิต      มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ อ ยู่ บ น ห ลั ก ก า ร ใ ช้ ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ฟ้ื น ฟู  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม  
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน ในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
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อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร  
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
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ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง   

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือใช้เป็น          

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และสร้างงานได้
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ  ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
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ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

  

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือ  

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
 

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ของประเทศ  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ  
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ต้องด าเนินการ ดังนี้  

1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  

2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน 
ทุกระดับเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทาง 

 



 

18 
การพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ 
ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ  โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาจากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษา โดยทุกภาคส่วนของสังคมที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศเพ่ือการจัด
การศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียนเพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
3. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนด
นโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 
19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติโดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ 
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ 
ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่อง 
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มาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน 
สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
  

นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง            
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี           
ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครอง ดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทย 
ในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรมการค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล  เป็นต้น  

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง  
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ 
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน        
โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนโดยใช้ระบบ               
เฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อ
การร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล    
การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ  
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ  
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม   ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ  

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตน ได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
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โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
                  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่    
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะ
การใฝุเรียนรู้  การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน       
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์           
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  

นโยบายที ่8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง  
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน             
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน                  
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี  โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  

นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์               
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

นโยบายท่ี 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะและน้ าเสีย  ที่เกิดจากการผลิต 
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และบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก  ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน  ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ  มาตรการการบริหาร
จัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บ่อขยะชุมชน  ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบ
และเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี  โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ 
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครั ฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด   
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21” 

 

พันธกิจ (Mission)  
1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่

รว่มกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง 

ยั่งยืน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์หลัก  
 

ม่ันคง  
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึก 

ในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ม่ังคั่ง  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้  

ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยสีามารถพ่ึงพาตนเองได้  
3. ก าลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงานเป็นฐานรองรับการ

ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
ยั่งยืน  
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  

มีการบูรณาการการท างานทุกระดับในพ้ืนที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน  
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก สามารถ

ด ารงตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย ในตนเอง ความเป็นพลเมืองไทย พลโลกและการด ารงตน  
               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามช่วงวัย และมีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ  
               บริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ประชากร 
              ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการด ารงชีวิต 

     อย่างมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

1. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ  

2. ประชากรวัยท างานมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน   

    ในพ้ืนที่ระดับประเทศและระดับสากล  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมโอกาสการเรียน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

1. ประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
2. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  

1. ประชาชนมีองค์ความรู้จิตส านึกในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษา ชุมชนมีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  

1. ผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

2. หน่วยงาน/สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและมีการท างานเชิงการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน          
ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

3. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ 
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน คร ูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  

    สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทุกระดับและการมีส่วนร่วม 
       การจัดการศึกษา  
 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 วิสัยทัศน์ 
  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
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พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะ          

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ            
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้            
ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ            
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจดัการศึกษา ระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่                  
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล            
อย่างเป็นระบบ  

7. ส านักงานส่วนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 

     ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
 

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 
เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูง          
ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

 

ประเด็นกลยุทธ์  
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น  
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.  

2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก ่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี ้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการ 

ร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่         

ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

2.1 ตัวช้ีวัด  
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มี 

หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ  

ทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท  
(4) จ านวนผู้บริหาร ครูในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอนที่มี  

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง            

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอน 

ตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท  
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทางจัด
เวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น การสร้าง Website Facebook 
และ Line เป็นต้น 
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(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร  

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2  
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ  

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

  เป้าประสงค์  
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติและ
การพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี พัฒนาการ
ปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็น
เฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
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ประเด็นกลยุทธ์  
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล  

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education)  
1.1 ตัวช้ีวัด  

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทักษะการ 
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ
ในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

1.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติและพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการได้และมี
ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ  
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ  
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  

2.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ                  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์ามท่ีก าหนด  

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ด้านผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง  

การอ่าน (Reading Literacy)  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง  

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง  

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ 
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9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจาก 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้  

เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา  

ตามแนวทางการประเมิน PISA  
(2) ด้านสถานศึกษา  

1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
การปฏิบัติจริง (Active Learning)  

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ  
STEM ศึกษา  

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอน  
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  

เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน            

ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรูร้ะดับปฐมวยัในรูปแบบที่หลากหลาย  
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก  

ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน  

ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  

1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
3) การรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
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(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ 

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(8) มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ  

STEM ศึกษา  
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน             

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้  

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น  
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA  
ด้วยระบบการสอบแบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา             
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล 
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing  

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ  
ในแต่ละด้าน  

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น  
ห้องเรียนเฉพาะด้าน  

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  
4.1 ตัวช้ีวัด  

(1) ร้อยละของผู้เรียนม ีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  

การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
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(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

4.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 

หลักสูตรระยะสั้น  
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ 

อาชีพที่ตนเองถนัดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional  

Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  
(7) สถานศึกษามีระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Global Goals for Sustainable Development) 

5.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม  

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable Development: EESD)  
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(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ  

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

6.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ  

ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี  

ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
6.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ  
จ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน            
เฉพาะความพิการ  

(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ  

ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง  

เหมาะสม และสร้างสรรค์  
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ  

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
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(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา  

และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ  

จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ  

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา  

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด  

การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด  
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง 

ในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด  สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  7.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

7.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา 

หลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เป็นรายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
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นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์  
 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
 

ประเด็นกลยุทธ์  
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

1.1 ตัวช้ีวัด  
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ 

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา  

คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน  
และความต้องการครู  

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู                          
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

(3) ประสานความร่วมมือในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลการผลิตครู  

2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีศักยภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  

2.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
2.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)  
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
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(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า 

หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด  
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ  

พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC)  
(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 

กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง           
(Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท              
ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)  

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ  
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้  
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ  
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to- 
Face Training  

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ  
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครูทุกๆ 5 ปี               
(ประเมิน 360 องศา)  

3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                    
ทุกประเภทท้ังระบบ  

3.1 ตัวช้ีวัด  
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
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(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  

3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน   

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน           
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท             
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
ทางการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
  

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน               
และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

  

ประเด็นกลยุทธ์  
 

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

1.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ           

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ 

ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
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(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับพ้ืนที่จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ  
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน  

ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  

ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่            

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
2.1 ตัวช้ีวัด  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 

2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบท 
เชิงพ้ืนที่ เช่น  

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน  
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ  
6) ด้าน Digital Technology  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

3.1 ตัวช้ีวัด  
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ  

แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล                 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา  
แบบเรียนรวม 
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3.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ  
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ  
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น              
หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ  
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4.1 ตัวช้ีวัด  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

โดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้  

อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค  

ทางการศึกษา 
4.2 แนวทางการด าเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้าน 
ความเหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ  

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
5.1 ตัวช้ีวัด  

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ  
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
และปลอดภัย  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น  
เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียน Digital  
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู  

อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance  

Learning Information Technology: DLIT)  
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
เป้าประสงค์ 
  

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
ประเด็นกลยุทธ์  
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

1.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์  

การประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
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1.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร              
จัดการศึกษา  

2.1 ตัวช้ีวัด  
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based  

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรยีน ฯลฯ  
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  

ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคมเข้ามามีส่วนรว่มสนับสนนุทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ  น าไปสู่การกระจายอ านาจ  4 ด้าน                    
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

3.1 ตัวช้ีวัด  
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
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(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน  

บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับ ติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา  

4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น  
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture)  
ในฐานหนว่ยงานระดับปฏิบัต ิและหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกบับริบทการเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนั  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ (Digital Transformation)  

(5) สนับสนุน ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดหาเจ้าหนา้ที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนนุการจัด  
การเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียนเท่านัน้  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ  
และคุณภาพชีวิตของชุมชน  

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ  
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก  

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียนการสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน  
พิเศษและสวัสดิการอ่ืนๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ 

ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4.1 ตัวช้ีวัด  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

โดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้  

อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค  

ทางการศึกษา  
4.2 แนวทางการด าเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้าน 
ความเหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ  

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

5.1 ตัวช้ีวัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ  

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ  

น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2 แนวทางการด าเนินงาน  

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง  
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน  

ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การ           
คัดสรร บรรจุ แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต ่
ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัด 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 
      วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ต้องเป็นหนึ่งในด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  
 

    พันธกิจพันธกิจ  
 

1. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้มีระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร         
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

    เป้าประสงค์หลักเป้าประสงค์หลัก  
  

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมีความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
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  4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  6. ทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
        กลกลยุทธ์ยุทธ์  
  

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินงาน                  

ให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
มาตรการ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุข 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
มาตรการ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโดยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผล            
ที่เหมาะสม 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ                      
ที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรการ 

เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ 
 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 
  จุดเน้น 
 

1. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. น้อมน าศาสตร์พระราชา 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
5. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนางานครูสู่มืออาชีพ 

 
หลักการปฏิบัติงาน  :  รวดเร็ว  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีและรายละเอยีดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การสนับสนนุและพฒันาการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ              
ระดับจังหวัดปตัตาน ี

183,930 นูร์อัลวาน ี

    

 2 จัดท าหลักสูตรการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพผู้เรียน 300,000 พนิดา 

3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 114,900 ทิวาพร 

4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศ 47,340 วรรณ์ณ ี

5 วิจัยและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สพป.ปตัตานี เขต 1 

37,050 สุรางค ์
    

 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลย ีของนักเรียนระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาคใต้ 

495,960 
  

กิติวัชร 

  

7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 184,500 สุรีย์ 

8 เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจสู่เสน้ชัยแห่งเกียรติยศ 39,850 เนาวรัตน ์

9 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 78,100 สุรางค ์

10 อบรมเชิงปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 152,470 สุรีย์ 

  และการสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding และComputing  Science”  104,540 มูฮ ามัด 

12 ครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1***   มูฮ ามัด 

13 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  36,040 มูฮ ามัด 

14 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 26,500 นุชนาฎ 

15 ประกวดโรงเรียนที่มบีรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 143,430 จันทร์สม 

16 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 5,190 ณัฐพร 

17 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท ารายงานการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 42,255 เรียม 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 18 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินระดับสถานศึกษา 23,800 ยินด ี

19 Google Apps  ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 19,620 ยัสมันด ี

20 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 5,500 ยัสมันด ี

21 ประชุมเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา 259,025 เรียม 

  รวม 2,300,000 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   

โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.การสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับ 
จังหวัดปัตตานี 
 

เชิงปริมาณ 
1. วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า             
25 พฤศจิกายน 2561 
- กองลูกเสือ  เนตรนารี ผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดและเขตพื้นที่
บริการในส านักงานลูกเสือจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 500 คน 
2. วันสถาปนาลกูเสือแห่งชาติ            
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
- กองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือ  โรงเรียนในสังกัดและเขตพื้นที่
บริการในส านักงานลูกเสือจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 1,200 คน 
3. การประกวดระเบยีบแถวลูกเสอื 
เนตรนารี ตามระเบยีบลูกเสือในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 10 กอง 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 136 โรง 

1. การจัดพิธีการทางลูกเสือประจ าปี 2562   
  1.1 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2561 
        1) ประชาสัมพันธ์โรงเรยีนในสังกัด 136 โรง         
เข้าร่วมงานพิธีการทางลูกเสือประจ าปี 2561 และให้        
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน  
        2) ประชุมคณะกรรมด าเนินงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดงานพิธีการทางลูกเสือวันสมเด็จมหา-     
ธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน  
       3) ด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดังาน
พิธีการทางลกูเสือ วนัสมเดจ็มหาธรีราชเจา้ 25 พฤศจิกายน 
       4) ด าเนินการจัดวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 
       5) รายงานและสรุปผล 
  1.2 วันสถาปนาลกูเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
         1) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด 136 โรง  
เข้าร่วมงานพิธีการทางลูกเสือประจ าปี 2562               
        2) ประชุมคณะกรรมด าเนนิงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดงานพิธีการทางลูกเสือวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ วันท่ี 1 กรกฎาคม  
3) ด าเนินงานเพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดงาน 
พิธีการทางลูกเสือวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 
กรกฎาคม (ภาคสนาม) 

 

 

 

1. ร้อยละ100 โรงเรยีนสามารถ
ร่วมงานพิธีการกิจกรรมลูกเสือ 
ตามระเบียบลูกเสือ 

2.ร้อยละ 80 โรงเรียนสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ตามระเบียบลูกเสือ 

3.ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมทบทวน
การจัดการเรยีนการสอนลูกเสือ 
ในโรงเรียน ประเภทส ารอง   
สามัญ สามญัรุ่นใหญ่ จัดการเรียน
การสอนผา่นกิจกรรมลูกเสือ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.นูร์อลัวาน ี
   มอลอ 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 3.1.4 บุคลากรผู้บังคับบญัชาลูกเสอื  

3 ประเภท ในสังกัด 4 อ าเภอ ได้รบั
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องลูกเสือ  
136 โรง จ านวน 480 คน และไดร้ับ
การนิเทศการสอนลูกเสือภายใน
โรงเรียนในสังกัด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบยีบลูกเสือได ้
เชิงคุณภาพ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินยั           
มีความรักสามัคคี มีความมั่นคง             
รักสถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษตัริย์ เสียสละ                  
มีจิตสาธารณะ บ าเพญ็ประโยชน์          
เพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับค่านยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ   
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรยีน
ในสังกัด มีความรูค้วามเข้าใจใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ลูกเสือ สามารถน าไปจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงประเภทและระดับช้ัน 

        
       4) ด าเนินการจัดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ       
วันท่ี 1 กรกฎาคม  
       5) รายงานและสรุปผล 
กิจกรรมที่ 2  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ              
เนตรนารี ประจ าปี 2562  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด 136 โรง เข้าร่วมการ
ประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมด าเนินการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2562 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
3. ประชุมเตรยีมความพร้อม (ภาคสนาม) การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2562  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประจ าปี 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ประกาศผลการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ประจ าปี 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

6. มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรยีนเข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2562 ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. รายงานและสรุปผลส่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

51 



 

โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 3   ฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียน          

การสอนลกูเสือประเภทส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
ใน 4 อ าเภอ และการนิเทศการสอนลูกเสือภายใน
โรงเรียนในสังกัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 2 กิจกรรม 
1. ฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
ประเภทส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ใน 4 อ าเภอ            
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    1.1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด 136 โรง เข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือประเภทส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
   1.2 แต่งตั้งค าสั่งคณะท างานฝึกอบรมทบทวนการจัด             
การเรยีนการสอนลูกเสือประเภทส ารอง สามญั สามัญ             
รุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   1.3 ประชุมคณะกรรมด าเนินการโครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนลกูเสือประเภทส ารอง 
สามัญ สามญัรุ่นใหญ่ ระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
   1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนลกูเสือประเภทส ารอง 
สามัญ สามญัรุ่นใหญ่ ระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
  1.5 ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนการจัด          
การเรยีนการสอนลูกเสือประเภทส ารอง สามญั             
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

183,930   
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  2. นิเทศการสอนลูกเสือภายในโรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 136 โรง หลังจากได้รับการโครงการทบทวน
การจัดการเรยีนการสอนลูกเสือประเภทส ารอง สามัญ 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2.จัดท าหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ 
ครูผูส้อน ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 136 โรงเรยีน มีความรู้         
ความเข้าใจและสามารถน าหลักสตูร
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรยีน  
ตามจุดเน้นของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
2. คณะนิเทศจากส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 26 คน นิเทศติดตามหลักสูตร
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรยีน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนิน
โครงการจดัท าหลักสูตรการศึกษา 
เพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิ
ทักษะอาชีพตามจุดเน้นของสถานศึกษา     
2. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ 
ก ากับติดตามหลักสูตรการศึกษา          
เพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียนและสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง
อาชีพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การประชุมวางแผนการนิเทศ 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าหลักสตูรการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียน 
3. การนิเทศติดตามหลักสตูรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ผู้เรยีน 
4. ประเมินและคดัเลือกโรงเรยีนในการใช้หลักสตูร
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรยีน 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักสตูรการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียน 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

300,000 1.ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครเูกิด
ความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาหลักสูตรการศึกษา              
เพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียน 
2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับ
การนิเทศ ก ากับตดิตามในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
หลักสตูรการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพผู้เรียน 
3.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน ประสบการณ์         
องค์ความรู้และทักษะอาชีพ            
เกิดการพฒันาอย่างยั่งยืน 

นางพนิดา 
   มาแก้วสอง 
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 3. ครูผู้สอนมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
อาชีพผู้เรียนสู่การปฏิบัต ิ

    

3.พัฒนาคุณภาพ              
การเรียนการสอน
ภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
1. อบรมพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านการเขียนในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหแ้ก่
ครูผูส้อนในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 272 คน ศึกษานิเทศก์และ
คณะผู้จัดการอบรม จ านวน 15 คน  
รวมทั้งสิ้น 287 คน 
2. โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 136 โรงเรยีน มีแนวการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการอ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3. โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 136 โรงเรียน  มีห้องเรียน
มาตรฐานภาษาไทย (อ่านออก    
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
 

1.อบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสรมิการอ่านการเขียน 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ครูผูส้อน
ภาษาไทยช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1-ป.3) และครูช่วงช้ันท่ี 2  
(ป.4 –ป.6)  
2.ประกวดการพัฒนาและการใช้สือ่การสอนอ่าน              
คิด เขียนผ่านประสบการณ์ตรงตามความสามารถ          
ของนักเรียน 
3.ประกวดห้องเรยีนมาตรฐานภาษาไทย (อ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
4.มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ครผูู้สอน
ภาษาไทย 
5.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

114,900 1.ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ภาษาไทย มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
2.ร้อยละ 80 ครผูู้สอนภาษาไทยมี
สื่อนวัตกรรมส่งเสรมิการอ่านการ
เขียนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
3.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน                
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1             
มีแนวการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
การอ่านออก เขียนได้              
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1            
ทั้ง 136 โรง มีห้องเรียนมาตรฐาน
ภาษาไทย (อ่านออก เขียนได้            
อ่านคล่อง เขียนคล่อง) 
 

น.ส.ทิวาพร 
   จันทรเพท 
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 เชิงคุณภาพ 

1. ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาไทยอย่างเป็นระบบและสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
และผลิตสื่อการสอนเพื่อแก้ไขปญัหา
นักเรียนให้อ่านออก เขียนได้               
ตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
3. ครูเกิดชุมชนครูมืออาชีพเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

    

4.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบการนิเทศ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 136 โรง ไดร้ับการนเิทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่
ด าเนินงานตามนโยบายและโครงการ
ต่างๆ ไดร้ับการนเิทศติดตามอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

1. ประชุมปฏิบัติการจดัท าคู่มือและแผนการนเิทศ 
2. ด าเนินการนิเทศ จ าแนกเป็น 
   นิเทศตามภาระงานหลัก 
     - การพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสตูรปฐมวยั 
    - การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
    - การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
    - การนิเทศภายใน 
    - การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม 
(DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 

47,340 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
และช่วยเหลือการด าเนินงาน            
ให้มีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนตามนโยบาย
ต่างๆ จัดการเรยีนรูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์
มีระบบการก ากับ ติดตาม  

น.ส.วรรณณ์ ี
   อินทศรีมา 
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 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา โดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเปูาหมายและพัฒนาเพิม่ขึ้น   
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีเครื่องมือ              
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศ               
ที่เน้นคุณภาพการปฏิบตัิงานและ
ผลงานจากการปฏิบตัิจริง 
3. ผู้นิเทศ ให้การนิเทศตามภาระงาน 
งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  การนิเทศตามงานนโยบาย 
    - ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
    - การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
    - โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
    - โรงเรียนคณุธรรม 
    - โรงเรียนสุจรติ 
    - สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
    - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
    - จัดท ารายงานผล เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 
    - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
    - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET 
และการอ่าน) 
   การนิเทศเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2562 
3. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล                
การนิเทศ 
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 ประเมินผล และรายงานผลการ
นิเทศจากการปฏิบัติงานจริงและ
สามารถเผยแพร่ได ้
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5.วิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 

เชิงปริมาณ 
     รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส านักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 
เชิงคุณภาพ 
     รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
การอ่านออกเขียนได้ สามารถพัฒนา 
การอ่านออกเขียนได้ของนกัเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมปฏิบัติการจดัท าเครื่องมือวิจัย 
2. ประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 
3. ประชุมปฏิบัติการรา่งรูปแบบ 
4. ประชุมปฏิบัติการประเมินรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ 
ที่ส่งเสรมิการอ่านออกเขียนได ้
5. สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

37,050 1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ทุกคน 
2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1             
ได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้         
ที่ส่งเสรมิการอ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ที่มีประสิทธิภาพ 

น.ส.สรุางค ์
   อาจณรงค์ 
 
 

6.งานมหกรรมความ 
สามารถทางศลิปหตัถกรรม   
วิชาการ เทคโนโลยี          
ของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 
ภูมิภาคใต้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน จ านวน 345 คน และ           
ครูผู้ควบคมุ จ านวน 241 คน และ
คณะท างานจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 597 คน 
เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 ภูมิภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 8 - 10 
มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง              

1. ประชุมช้ีแจงตัวแทนครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน
มหกรรมเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรยีน 
2. การจัดนิทรรศการทักษะอาชีพของโรงเรียนในสังกัด 
3. ผู้บริหาร ครู นักเรยีน และคณะท างานจากส านักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 เข้าร่วม 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  
ภูมิภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

495,960    ร้อยละ 80 ของตัวแทนนักเรียน
ที่เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม  
งานมหกรรมความสามารถ             
ทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ 
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาคใต ้
สามารถท าคะแนนได้ในระดับ
เหรียญทอง 

นายกิติวัชร 
   ขันทองดี 
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 โดยมีกิจกรรมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน                

รวม 161 รายการ 
2. ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดได้แสดง 
ผลงานทักษะอาชีพของนักเรียน 
เผยแพรสู่่สาธารณชนผ่านการจัด
นิทรรศการภายในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561             
ภูมิภาคใต้  จ านวน 2 โรง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และสรา้งขีดความ 
สามารถในการแข่งขันต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปตัตานี เขต 1 จ านวน 136 คน 
2. ครูหัวหน้าวิชาการหรือครูที่ได้รบั
มอบหมายและสามารถขยายผลให้ครู
ในสถานศึกษาไดโ้รงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 136 คน คณะท างาน จ านวน 
10 คน รวมทั้งสิ้น 146  คน 
3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัตงิาน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 จ านวน 90  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ
หรือครูที่ได้รับมอบหมายสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีความรู้
เรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพและหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูสายงานการสอน               
มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดเตรยีมการอบรม 
3. จัดอบรมสมัมนาให้ความรู้ (ลงทะเบียน) 
   - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ว 21 
   - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) 
   - การใช้โปรแกรมบันทึกประวตักิารปฏิบัติงาน 
(Logbook) 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 
และการเขียนรายงานตามมาตรฐานเขต ของบุคลากร      
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 
5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

184,500    ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ท่ีเข้า
รับการอบรมสมัมนา มีความรู้เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สายงานการสอน  การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
การใช้โปรแกรมบันทึกประวตัิการ
ปฏิบัติงาน (Logbook) และ
สามารถน าความรูไ้ปขยายผลใหค้รู
ในสถานศกึษา  สามารถเสนอผลงาน
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
สรา้งเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ในสถานศกึษา และใช้โปรแกรม
บันทึกประวตัิการปฏิบัติงาน 
(Logbook) ตามหลกัเกณฑ์                    
ว 21/2560 ได้ถูกต้อง 

น.ส.สรุีย ์
   ศรีมิตร 
นางเนาวรัตน ์
  จันทร์วราพร 
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 2. ครูซึ่งเป็นหัวหน้าวิชาการหรือครู        

ที่ไดร้ับมอบหมายและสามารถน าความรู้
ไปขยายผลใหค้รูในสถานศึกษาได้  
3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัตงิาน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถเขียนรายงานมาตรฐานเขต 
และคู่มือการปฏิบตัิงานของแต่ละกลุ่ม 
4. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัตงิาน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละกลุม่ลดข้อผิดพลาดจากการ
ท างาน  สามารถปฏิบตัิงานแทนกันได้ 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

    

8.เส้นทางแห่งความ
ภาคภูมิใจสู่เส้นชัย             
แห่งเกียรติยศ 

เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  
ลูกจ้างประจ าและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน   
30 คน 
เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม   

1.ประชาสมัพันธโ์ครงการเส้นทางแห่งความภาคภมูิใจ          
สู่เส้นชัยแห่งเกียรตยิศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกดัทราบ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการรา่งหลักเกณฑ์การประเมิน 
4.แจ้งสถานศึกษาประเมินคดัเลอืกและส่งผลการประเมนิ          
ให้กลุม่โรงเรยีน 
5.คณะกรรมการประเมินเอกสารผลงาน 
6.คณะกรรมการออกประเมินสภาพจริง 
 

39,850   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ  วิทยากรสอนศาสนา
อิสลาม ลูกจ้างประจ าและบคุลากร
ทางการศึกษาดเีด่นในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
ปัตตานี เขต 1 พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
จนมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ ์ไดร้ับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

นางเนาวรัตน ์
  จันทร์วราพร 
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 ลูกจ้างประจ าและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7.ประกาศผลการคดัเลือกในระดับเขตพื้นที่การศกึษาประถม 
ศึกษาปตัตานี เขต 1 
8.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

   

9.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
     อบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศ
การศึกษาให้กับศึกษานิเทศก์ จ านวน 
13 คน 
เชิงคุณภาพ 
   ศึกษานิเทศกม์ีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการนเิทศ และสามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่นิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ร่วมกันก าหนด
เปูาหมายของการนเิทศตามนโยบายและจดุเน้นของ 
สพฐ. เช่น 
  - การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม่สาระการ
เรียนรู ้

-   - การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม 
  - การพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นการอ่านออก            
เขียนได้  
  - การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคา่นิยมหลักคนไทย 12 
ประการทีส่อดคล้องกับช่วงวัยแต่ละระดับช้ัน  เป็นต้น 
  - ก าหนดนวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีนิเทศ และสร้าง
คู่มือ/เครื่องมือนิเทศ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

78,100     ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ 
มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ            
การนิเทศ /กระบวนการนเิทศ       
ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของโรงเรียน และปฏิบตัิการนิเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.สรุางค ์
   อาจณรงค์ 
 

10.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ            
การสร้างขวัญก าลังใจ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ   
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ต้องพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุ ประจ าป ีพ.ศ.2562  
จ านวน 67 คน คณะท างาน 15 คน  
รวมทั้งสิ้น 82 คน 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจดัเตรยีมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. จดัอบรมเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจและ 
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั 
   - แนวทางการปฏิบัติการขอขอรับสิทธิบ าเหนจ็บ านาญ
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
- การบันทึกข้อมลูขอรบัสทิธิบ าเหนจ็บ านาญด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส ์

152,470 1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้า
รับการอบรมสามารถยื่นขอขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองด้วย
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions Electronic Filing)   
ได้ถูกต้องรวดเร็ว สามารถติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการพิจารณา 

น.ส.สรุีย ์
   ศรีมิตร 
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 เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจแนวปฏิบัติ สามารถบันทึกขอ้มูล
เพื่อขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญของ
ตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ช่วยลดขั้นตอนและภาระใน
การปฏิบัติงานงานของส่วนราชการ
และสามารถน าฐานข้อมูลมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เกดิจิตส านึกและ 
มีความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่   
มีความภาคภูมิใจ และมีขวัญก าลังใจ 

   - สิทธิประโยชน์ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จค้ าประกัน 
เงินช่วยพิเศษ  
   - สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร 
   - การคิดค านวณ/เสนอขอเวลาทวีคูณเพื่อค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ 
   - การยื่นหลักฐานเพื่อขอมีบัตรข้าราชการบ านาญ / 
บัตรเหรียญราชการชายแดน 
   - การส่งคืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติ มอบของที่ระลึกและ
ประกาศเกยีรตคิุณ   
5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 การอนุมัตสิั่งจ่ายได้ทุกขั้นตอนของ
ทางราชการ ช่วยลดขั้นตอนและ
ภาระในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี และค่าใช้จ่ายของทาง
ราชการ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1  
สามารถน าฐานข้อมูลมาใช้ใน  
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้เกดิประโยชน์
สูงสุด  
3. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความประทับใจ และความ
พึงพอใจ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11.การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
“Coding และ 
Computing  Science” 

เชิงปริมาณ        
  ครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 136 โรง 
1. ครูที่จัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 136  โรงๆ ละ         
1 คน  สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ “Coding และ Computing 
Science” ที่ส่งเสรมิผู้เรียนดา้นการ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค ์
2. ครูที่จัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาส 
จ านวน 17 โรง ๆ ละ 1 คน ร่วมกันใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตาม
จินตนาการผ่านการออกแบบและ
ประดิษฐ์โครงงานตามการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ “Coding และ Computing 
Science” ที่ส่งเสรมิผู้เรียนดา้นการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานวางแผนการพัฒนาจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing 
Science” 
2. ประชุมคณะท างานวางแผนการพัฒนาจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing 
Science” 
3. ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือจัดการเรยีนรู้วิทยาการ
ค านวณ “Coding และ Computing Science”  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
4. ด าเนินการอบรมพัฒนาสื่อจดัการเรยีนรู้วิทยาการ
ค านวณ “Coding และ Computing Science”  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 

104,540 1.  ร้อยละ 80 ครูสามารถจดัการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding 
และ Computing Science”            
ที่ส่งเสรมิผูเ้รียนด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมผ่านการออกแบบและ
โครงงานตามการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM 
2. ร้อยละ 80 ครูสามารถจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นฝึกฝนให้เด็กสามารถ
เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง (Self-
Directed Learning) โดยมีครู         
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
(Adviser) 
3. ร้อยละ 80 ครูและนักเรยีน
ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์            
ในการออกแบบตามจินตนาการ 
ผ่านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding 
และ Computing Science”  
ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

นายมูฮ ามัด 
   ประจัน 
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 พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมผ่านการออกแบบตามการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM 
2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (Self-Directed Learning)           
โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
(Adviser) 
3. นักเรียนรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีน ามา 
ใช้งานจริงมากขึ้น จนท าให้เกิดความ
เข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึง
ความส าคญัในสิ่งท่ีเรยีน 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบตาม
จินตนาการ ผ่านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
“Coding และ Computing Science” 
ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

    

12.ครูชวนวิ่งเพ่ือน้อง
ตานี 1 

เชิงปริมาณ    
   เยาวชน  ครู บุคลากรทางการศกึษา
และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม   
จ านวน  3,000  คน 
เชิงคุณภาพ    
    เยาวชน ครู บุคลากรทางการศกึษา 

1.แต่งตั้งคณะท างานวางแผนโครงการครูชวนว่ิงเพื่อน้อง
ตานี 1 
2.ประชุมคณะท างานวางแผนจัดโครงการครูชวนว่ิง  
เพื่อน้องตานี 1 
3.แต่งตั้งคณะท างานโครงการครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1 
4.ประชุมคณะท างานทุกฝุายในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

851,720 
(ด าเนินการ
จากค่าสมัคร

เข้าร่วม
โครงการ) 

1.ร้อยละ 80 เยาวชน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

นายมูฮ ามัด 
   ประจัน 
น.ส.กัญญาภัค 
   บุญเสน 
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 และประชาชน ได้ออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพมีความสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กัน และท าบุญการกุศลเพื่อ
ทุนการศึกษาของนักเรียนท่ีล าบาก 
ยากจนและด้อยโอกาส 

5. ประชมุคณะท างานทุกฝุาย 
6. ด าเนินการจดักิจกรรมโครงการครูชวนวิ่งเพื่อน้อง
ตานี 1 
7. มอบรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนผา่นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  
8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

   

13.การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการจัดการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
ทางไกล 

ผ่
า
น
ด
า
ว
เ
ที
ย
ม 

 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 48 โรง             
มีจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
2. โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 81 โรง  

และขนาดใหญ่ จ านวน  6  โรง รวม

ทั้งสิ้น 87 โรง มีจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนทุกโรงสามารถขับเคลือ่น
การยกระดับคณุภาพการศึกษา
ทางไกลให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนไดเ้ต็มศักยภาพ และ 
เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรต ิโรงเรยีน
ในสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ด ี และเกิด
ความยั่งยืนในการปฏบิัติงานท่ีดีตอ่ไป 

1. แต่งตั้งคณะท างานประชุมจัดท าหลักเกณฑ ์
การประกวดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
2. ประชุมคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์การประกวด
โรงเรียนทีม่ีวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
3. ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัิ               
ที่เป็นเลิศ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมประกวดโรงเรยีนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
5. ประชุมคณะกรรมการประกวดโรงเรียนทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ 
6. ด าเนินการประกวดเพื่อใหไ้ด้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบตัิ           
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดยประกวดดังนี ้
  - คัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์ จ านวนศูนย์ละ 2 โรง 
  - ประกวดระดบัเขตพื้นท่ี 
 - มอบรางวัลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

36,040    ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัดมีการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ โรงเรยีนในสังกัด          
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และ          
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบตัิงาน 

นายมูฮ ามัด 
  ประจัน 
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กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14.หนึ่งโรงเรียน             
หนึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน 136 โรงๆ ละ 1 คน จ านวน 
136 คน และคณะท างาน จ านวน 14 
คน รวมทั้งสิ้น 150 คน 
2. โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 136 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
มีความรู้ความเข้าใจ เกดิจิตส านึก           
ในการประหยัดพลังงาน จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ น้ าเสยี 
ริเริม่กิจกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียน ครู บุคลากรและโรงเรียน
ในสังกัด มีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน
ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ปูองกันและรูจ้ักใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษเป็นมติร         
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

1. อบรมให้ความรู้ในการจัดการสิง่แวดล้อม               
การคัดแยกขยะในโรงเรียนกับครผูู้รับผิดชอบงาน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน  
2. การประกวดเพื่อคัดเลือกโรงเรยีนต้นแบบ            
“หนึ่งโรงเรียน หน่ึงอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม” 
  2.1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด
โรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
  2.2 จัดประกวดระดับกลุม่โรงเรยีน 
  2.3 จัดประกวดระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

26,500 1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรครู             
ที่เข้าร่วมการอบรมเข้าใจการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การคัดแยก
ขยะในโรงเรยีน 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา         
มีแนวทางการด าเนินงานดูแล 
รักษา อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

นางนุชนาฎ 
   เขียวหมี 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
15.ประกวดโรงเรียนที่มี
บรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
    ปรบัปรุงโรงเรียน จ านวน 136 โรง 
ใหม้ีบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้            
ภูมิทัศนส์วยงามรม่รืน่ ห้องเรยีนสะอาด
สวยงามเอื้อต่อการจดัการเรยีนรู ้น่าอยู่
น่าเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรยีนทุกโรงในสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตาน ี         
เขต 1 มสีภาพแวดล้อมเอื้อตอ่การจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนา 
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านแหล่งเรยีนรู้ 
ท าให้นักเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนศึกษาเลา่เรียนอยา่งมีความสุข       
มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจม่ใส โรงเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
 

1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดเกณฑ์           
ในการประเมินโรงเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
2. แจ้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียนด าเนินการประกวด
โรงเรียนทีม่ีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรูต้ามแบบ
ประเมินท่ีก าหนด ประกวดแยกตามขนาดโรงเรียน            
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
    2.1 ศูนย์เครือข่ายโรงเรยีนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการประกวดโรงเรยีนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อ          
การเรยีนรู้  ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 
   2.2 ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีบรรยากาศ  
เอื้อต่อการเรียนรูร้ะดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 
  2.3  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนส่งผลการประกวดโรงเรียน           
ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เฉพาะโรงเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกล าดับที่ 1 – 3 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามประเมนิโรงเรียนที่มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรยีมความพร้อมและ
ก าหนดปฏิทินเพื่อตดิตามประเมินโรงเรียนเฉพาะ
โรงเรียนที่ชนะการประกวดโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ          
เอื้อต่อการเรียนรู้ อันดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์เครือข่าย
โรงเรียน 
5. แจ้งปฏิทินการติดตามประเมินโรงเรียนอันดับที่ 1  
ของแต่ละศูนย์เครือข่ายโรงเรยีน 

143,430 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้า
ประกวดโรงเรยีนที่มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้  มสีภาพ 
แวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น                 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 

นางจันทร์สม 
   เจือสนิท 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
  6. คณะกรรมการติดตามประเมินโรงเรียน ออกติดตาม

ประเมินโรงเรียนที่ชนะการประกวด โรงเรียนที่มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้อันดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์เครือข่าย          
7. คณะกรรมการประมวลผลคะแนน  โดยยึดตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเรียงล าดบัคะแนน 
8. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีบรรยากาศ             
เอื้อต่อการเรียนรู้ ประจ าปี พ.ศ.2562 
9. มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร แกโ่รงเรียนที่ชนะ               
การประกวดระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง               
และขนาดเล็ก 
10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ใช้บริการจากโรงเรียนและ
บุคลากรในเขต จ านวน 300 คน/เดือน 
2. ผู้ใช้บริการที่เป็นข้าราชการบ านาญ
และบุคคลภายนอกอื่น จ านวน 100 
คน/เดือน 
เชิงคุณภาพ 
1. ความต้องการของผู้ใช้บริการในการ
ติดต่อได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
2. เกิดความชัดเจนในการให้บริการ
โดยมรีูปแบบการให้บริการที่
ครอบคลมุและเบ็ดเสรจ็ในตัวเอง            
ณ จุดเดียว ประหยัดเวลา  
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1สามารถ
ยกระดับคุณภาพการบริการแกผู่้มา 
รับบริการได ้
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและงานท่ี
สามารถเป็น One Stop Service ได ้
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและงานท่ี
สามารถเป็น One Stop Service ได ้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประชุมซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการให้บริการ  One Stop Service   
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

5,190    ร้อยละ 100  ของผู้มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจระดับ มาก 

นางณัฐพร 
  สุวรรณชนะ 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
17.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เชิงปริมาณ 
   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด                
8 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 136 คน 
รวม 144 คน และคณะท างาน 6 คน 
รวมทั้งสิ้น 150 คน    
เชิงคุณภาพ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการปฏิบัตติามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงาน             
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดเตรยีมเอกสารและเตรียมวัสดุอุปกรณ์การประชุม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในเพ่ือพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพบุคลากรในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
4. บุคลากรทุกระดับน ามาตรการในการปูองกันความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน
และปรับปรุงตามแผนการควบคุมให้เหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
7. สรุป และรายงานผลการควบคมุภายในให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

42,255 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัตติามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง          
ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
2. ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุมภายในระดับ 4 ข้ึนไป 

น.ส.เรยีม 
   โรสิกะ 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
18.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การเงินระดับ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
   เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานการเงินระดับ
สถานศกึษา จ านวน 136 คน คณะท างาน 
จ านวน  4 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
เชิงคุณภาพ 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิการเงินของ
สถานศึกษา สามารถปฏบิัติงาน            
ได้ถูกต้องตามระเบียบ                       
มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือสั่งการ              
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                
ด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

1. แต่งตั้งคณะท างานฝึกอบรม 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินระดับ
สถานศึกษา 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน 
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

23,800 1. ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานการเงินสถานศึกษาได้รบั
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น  
2. ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานการเงินได้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านการเงินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

นางยินดี 
   กังสังข์ 
 
 

19. Google Apps  
ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
     อบรมบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จ านวน 74 คน และคณะท างาน         
รวม 6 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรทางการศึกษาส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างานกับ Google Apps ในการจัด 
การระบบริหารงานส านักงานได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

1.จัดประชุมคณะท างานโครงการ Google Apps 
ส าหรับบคุลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1  
2.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Google Apps 
ส าหรับบคุลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 2 รุ่น 
3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

19,620 1.ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
Google Apps ได ้
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ได ้

นายยัสมันด ี
   โต๊ะแวมะ 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
20.ศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
     ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา กลุ่มงานละ 2 คน        
รวม 14 คน และคณะท างาน              
6 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 มีฐาน 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเป็น
ปัจจุบันและสามารถน าข้อมลูที่ถูกต้อง
ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านระบบ
บริหารงานท่ัวไป ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบบริหารงานงบประมาณ 
และระบบบริหารงานวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

1. จัดประชุมชี้แจงการจดัท าระบบงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 
2. กลุ่มงานปฏิบัติการจัดเก็บข้อมลูผ่านระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3. ประชุมติดตามประเมินผลการรายงานข้อมูล 
ของกลุ่มงาน จ านวน 3 ครั้ง 
4.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

5,500 1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1                 
มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั 
2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับงาน
สารสนเทศทางการศึกษาแต่ละ         
กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
มีความรู้ความช านาญในการใช้งาน
อย่างถูกต้อง 

นายยัสมันด ี
   โต๊ะแวมะ 
 
 

21.ประชุมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ     
1. ประชุมคณะผู้บริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา (รองผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 จ านวน 2 คน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์)           
และผูเ้กี่ยวข้อง รวม 11  คน            
จ านวน  25  ครั้ง  

1. ด าเนินการจดัประชุม   
    1.1 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา                                          
    1.2 ประธานศูนย์เครือข่าย 
    1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 
    1.4 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 

259,025     ร้อยละ 100 ของคณะผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตัตานี
เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธาน
ศูนย์เครือข่าย  และบุคลากรใน
ส านักงานมีความเข้าใจในนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ สามารถ
น าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.เรยีม 
   โรสิกะ 
น.ส.พรสิณ ี
   อุ่นอก 
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โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 2. ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย 12  

ศูนย์  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปัตตานี 
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุม่/หน่วย/ศูนย ์  
และเจ้าหน้าทีผู่้เกีย่วข้อง จ านวน 13 คน 
รวม 25 คน จ านวน  2  ครั้ง 
3. ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศกึษาในสังกัด จ านวน 136  คน  
ผู้บรหิารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุม่/
หน่วย/ศูนย์  จ านวน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง  จ านวน   24 คน   
รวม 170  คน  จ านวน  6  ครั้ง                    
4.  ประชุมบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1   
รวม  90 คน จ านวน  3 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
   คณะผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานีเขต 1 ประธาน
ศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง  มีความเข้าใจและ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ                                                
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ส่วนที่  4ส่วนที่  4  
การบริหารแผน  โครงการและงบประมาณการบริหารแผน  โครงการและงบประมาณ  
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ส่วนที่  4 
การบริหารแผน  โครงการและงบประมาณ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 จัดท าขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561 
- 2564 )  ของส านั กงาน เขต พ้ื นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาปั ตตานี  เ ขต  1  มาก าหนดรายละเ อี ยด 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา และรายละเอียดโครงการ  
กิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้  โดยได้ก าหนดแนวทางและหลักการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1. ผู้บริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรทุกคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความ
เข้าใจในแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน และทิศทางขององค์กรประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึงร่วมกันผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน โดยก าชับให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน เช่น การ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน การประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน าไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาชี้แนะ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบความก้าวหน้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเก็บรวบรวมข้อมูล          
การด าเนินงานตามแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการหรือไม่เพียงใด 

4. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
     5. การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน         
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
ที่ 358 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ

เยาวชนให้ได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ เกิดประโยชน์สูงสุด           
ต่อราชการ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ         
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1. นายภิรมย์  จีนธาดา  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3  ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง  
                         ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1                    ประธานคณะท างาน 

     2. นายเสกสรรค  กอเส็ม  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1      รองประธานคณะท างาน        
     3. นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1                  คณะท างาน    
     4. นางณัฐพร  สุวรรณชนะ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     คณะท างาน 
     5. นางอภิชญา  คงช่วย  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   คณะท างาน 
     6. นายสมาน  เง๊าะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     คณะท างาน 
     7. นางสาวสุรางค์  อาจณรงค์ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
     8. นายประเสริฐ  วาเล๊าะ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คณะท างาน 
     9. นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
     10. นางสาวกษิมา  คงตุก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
                                      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน             คณะท างาน 
     11. นายธ ารงศักดิ์  ตันนิยม ประธานกลุ่มโรงเรียนนพเก้า    คณะท างาน 
     12. นายสะอารี  หะยีสแลแม รองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองปัตตานี  คณะท างาน 
     13. นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล รองประธานกลุ่มโรงเรียนปูยุด   คณะท างาน 
     14. นางสาววรีพัฒน์  อนุบุตร ประธานกลุ่มโรงเรียนชลาลัยพัฒนา   คณะท างาน 
     15. นายยาการียา  เจะโนะ  ประธานกลุ่มโรงเรียนคีรีชล    คณะท างาน 
     16. นายศุภชัย  ศักดิ์แก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนยะหริ่งแหลมทราย  คณะท างาน 

/17. นายสมาแฮ...   
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     17. นายสมาแฮ  เสดี  ประธานกลุ่มโรงเรียนธารามิตร    คณะท างาน 
     18. ว่าที่ ร.ต.ปพน  มีสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนพิกุลทอง    คณะท างาน 
     19.  นายชวนชิด  รักเถาว์ ประธานกลุ่มโรงเรียนยาบีคอลอ   คณะท างาน 
     20. นางนารีรัตน์  เศียรอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังพญาหนองจิก  คณะท างาน 
     21. นายเสริม  ยอดรัตน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณากร   คณะท างาน  
     22. นางวัชราภรณ์  ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน      
     23. นางพนิดา  มาแก้วสอง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
     24. นางอารี  พันทสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
      25. นายกิติวัชร  ขันทองดี นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
      26. นางจิตติมาศ  พวงมณ ีนักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
      27. นายมูฮ ามัด  ประจัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    คณะท างาน 
     28. นางสาวทิวาพร  จันทรเพท ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ   คณะท างาน 
     29. นางกูมาลาตี  เจะแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  คณะท างาน 
     30. นายปวีณ  อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  คณะท างาน 

       31. นางศิริรัตน์  ทองสิพพัญญู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ          คณะท างานและเลขานุการ 
     32. นางสุมาลี  สุขศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

         

  ขอให้คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุลว่ง บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ และเกิดผลดีต่อราชการสืบไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

     สั่ง  ณ  วันที่ 10 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 

      

    
       (นายภิรมย์  จีนธาดา) 

                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
                                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
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