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ค าน า 
  
   ตามที่ รัฐบาล น าโดย นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการคือ การหลอมรวมให้
ประชาชนของเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม มีจิตส านึกรู้
รับผิดชอบช่ัวดี รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตอยู่ด้วย
หลักความพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงน าแนวนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นมาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) เพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานในระยะ 4 ปี ตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบรวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติม  โดยแสดงให้เห็นถึง ความเช่ือมโยง สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดอุทัยธานี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2559 – 
2562) ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้เปน็กรอบและทิศทางของการด าเนินงานบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
  พฤศจิกายน  2558 
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สารบัญ 
 

                                               หน้า 
                                                                     

 ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  บทน า                1 
ส่วนที่ 2  กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี 
            (พ.ศ.2559 – 2562)            10 
ส่วนที่ 3  ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1        31                                   
ส่วนที่ 4  โครงการ/งบประมาณ            41 
ส่วนที่ 5  ปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ในการน าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ   46   
ภาคผนวก 

               คณะท างาน  
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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 
2546 มี โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 7 กลุ่ม 1 หน่วย และ 1 ศูนย์  คือ                    
กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 
2562) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อีกทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ขององค์กร(SWOT) น ามาใช้เป็นหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
สภาพทั่วไปของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีที่ท าการส านักงานรวม 2 
แห่ง อาคารแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-ท่าน้ าอ้อย เลขที่ 87 หมู่ 2    
ต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 และอาคารแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ริมทาง
หลวงหมายเลข 3220 ตอนอุทัยธานี-โกรกพระ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี  61000 
  
อาณาเขตตดิต่อ 

พื้นที่ทั้งหมด 1,262.953  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอุทัยธานี 250,103    
ตารางกิโลเมตร อ าเภอหนองขาหย่าง 347,776 ตารางกิโลเมตร อ าเภอทัพทัน 323,633 
ตารางกิโลเมตร  และอ าเภอสว่างอารมณ์ 341,441 ตารางกิโลเมตร   
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ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชุมตาบง อ าเภอลาดยาว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต้              ติดต่อกับอ าเภอวัดสิงห์  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองฉาง และอ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 

เขตพื้นทีบ่รกิารด้านการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในเขตอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอทัพทัน   
และอ าเภอสว่างอารมณ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในแต่ละอ าเภอรับผิดชอบต าบลและเทศบาลดังนี ้
  อ าเภอเมืองอุทัยธานี จ านวน 14 ต าบล 2 เทศบาล 
  อ าเภอหนองขาหย่าง จ านวน   8 ต าบล 1 เทศบาล 
  อ าเภอทัพทัน  จ านวน   7 ต าบล 3 เทศบาล 
  อ าเภอสว่างอารมณ ์ จ านวน   5 ต าบล 2 เทศบาล 

 

 

อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

 

อ ำเภอทัพทัน 

 

อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

 

อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
 

         คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                          สพป.อุทัยธานี เขต 1                                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1         
                เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                             (ผอ.สพป.อน เขต 1)     (กพท.) 
   (อ.ก.ค.ศ.)                                   
                                                                                                                    
                   
         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                                                                                                      
                      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                                
                                     (กตปน.) 
 

                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 

 
            
 
                                                

      
 
 
 
 
 

 

 

     กลุ่ม 

อ านวยการ 
 

กลุ่ม 

บริหารงาน 

บุคคล 

ศูนย์
เทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

 เพื่อ
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 

นโยบาย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

หน่วย 

ตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

สถานศึกษ
า 

เอกชน 

สถานศึกษา 



6 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนสังกัด สพฐ. และจ านวนนักเรียนสังกัดเอกชน จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น นักเรียนในสังกัดสพฐ. 
(คน) 

นักเรียนในสังกัดเอกชน 
(คน) 

อนุบาล 1 1,316 199 
อนุบาล 2 994 188 
อนุบาล 3 - 228 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,905 615 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,805 156 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,106 185 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,070 176 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,081 189 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,102 180 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,079 176 

รวมประถมศึกษา 6,523 1,062 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 328 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 325 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 278 122 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 61 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 59 

รวมมัธยมศึกษา 931 523 
รวมท้ังสิ้น 9,359 2,200 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 
ท้ังสิ้น 

เมืองอุทัยธานี 24 226 542 1,884 75 2,501 
หนองขาหย่าง 13 103 130 517 42 689 
ทัพทัน 25 226 530 1,878 304 2,712 
สว่างอารมณ์ 25 228 703 2,244 510 3,457 

รวม 87 783 1,905 6,523 931 9,359 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556 – 2557 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับประเทศ   
  ปีการศึกษา 2556-2557 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ทักษะท่ีประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปี 2556-2557 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ระดับ 
ประเทศ 

ด้านความสามารถ        
ทางภาษา 

48.15 50.42 46.83 50.74 -1.32 +0.32 

ด้านค านวณ 31.81 36.70 36.11 42.17 +4.30 +5.47 
ด้านการใช้เหตผุล 43.02 45.20 45.69 48.60 +2.67 +3.40 

รวม 3 ด้าน 40.99 44.11 42.88 47.17 +1.89 +3.06 
        
 
 
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2557 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ในระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 – 2557 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 

50.42 

36.70 

45.20 

50.74 

42.17 

48.60 

0.32 

5.47 
3.40 

ปี 2556 

ปี 2557 

ผลต่ำง ปี56-57 



9 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 – 2557 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
   

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 42.68 44.82 +2.14 
คณิตศาสตร์ 37.48 34.85 -2.63 
วิทยาศาสตร ์ 34.85 40.90 +6.05 
สังคมศึกษา 34.23 49.63 +12.40 
ภาษาอังกฤษ 28.85 31.64 +2.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 60.60 51.35 -9.25 
ศิลปะ 46.26 44.50 -1.76 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 53.06 57.11 +4.05 

 
  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2556 – 2557   
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2556 – 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 41.25 33.49 -7.76 
คณิตศาสตร์ 22.31 24.86 +2.55 
วิทยาศาสตร ์ 34.37 33.43 -0.94 
สังคมศึกษา 34.90 43.14 +8.24 
ภาษาอังกฤษ 28.71 25.18 -3.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57.28 56.02 -1.26 
ศิลปะ 42.27 37.67 -4.60 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 42.27 43.08 +0.81 

 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 – 2557  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
รอบ 3 ปีงบประมาณ 2554 – 2558 

ระดับการศึกษา จ านวนท่ีรับ
การประเมิน 

จ านวนท่ี
รับรอง 

ร้อยละ จ านวนท่ี
ไม่รับรอง 

ร้อยละ 

ระดบัปฐมวัย 78 73 93.59 5 6.41 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 90 70 77.78 20 22.22 

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                      
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ปรับปรงุ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่  7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
เท่าเทียมกัน และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ดี 



12 

 

ภาพรวม 3 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 

ส่วนที่  2 
กรอบแนวคดิและทศิทางการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป ี 

(พ.ศ.2559 – 2562) 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ศึกษานโยบายทางด้าน
การศึกษาทั้งในส่วนของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 
2562) 
 
นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี                   
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ดังนี ้
 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย 
ความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคม จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับ        
ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  โดยไม่ค านึงความรู้ ส านึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ  
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ         
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
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 ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา      
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน           
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี   
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวข้ึน 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ          
มีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม 
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา                
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่ วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงาน           
ที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถ่ินที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา         
ให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี คุณภาพและจิตวิญญาณของ            
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ             
ที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น          
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนา มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต            
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สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน          
ภูมิ ปัญญาท้ อง ถ่ิน  ร วมทั้ งความหลากหลายของ ศิลป วัฒนธรรม ไทย เพื่ อการ เ รียนรู้                    
สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี         
ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อม         
เข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ         
เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.1 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน
ให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้  และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตาม           
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถ่ิน รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้ง
น าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่
สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่ อแสดงความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถ่ิน เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10 .1  ปรั บป รุ ง ร ะบบราชก า ร ในด้ า นอ ง ค์ ก รห รื อห น่ ว ยง านภาครั ฐ                     
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ เป็นธรรม   
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ            
ให้บริหารเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด             
โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุม                
การให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง            
ไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม                
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้มกีารสรา้งนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและ
ระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ            
วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรม 
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่ อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ              
ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ         
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
  
แนวทางการปฏริูปการศึกษา 
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา 

สรุปความจากปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เนื่องในโอกาสการประชุม
เพื่อน าเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 เราจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเร่งด่วน การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะยกระดับขีดความสามารถและความก้าวหน้าของประเทศข้ึนมาให้จงได้ 
 การปฏิรูปการศึกษาน้ัน ต้องท าให้เกิดความเช่ือมโยงในทุกองค์กร เกิดการบูรณาการในทุก
มิติ ก็จะท าให้การศึกษาที่มีปัญหาหมักหมมมานานหลายเรื่องสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว 
 การศึกษาที่ดีก็คือ 
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 1. การท าให้คนทุกคนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ รู้จักตนเองและช่วยเหลือตนเองให้
มีสัมมาชีพที่มั่นคงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ 
 2. สร้างคนที่มีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อบ้านเมือง ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ตนเอง แต่รู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่ดีมีน้ าใจต่อผู้อื่นต่อชุมชนต่อสังคม สร้างความเป็นพลเมืองที่ทั้งรู้สิทธิ
ของตนและรู้จักหน้าที่ของตนเองต่อส่วนรวมไปพร้อม ๆ กัน 
 3. สร้างคนสร้างความรู้ให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 4. พัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถปรับตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน ให้ท างานและด าเนินชีวิต
ได้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 เราลงทุนมากมายทางการศึกษาในแต่ละปีแต่ยังไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ เกิดแก่ประชาชน
และประเทศชาติมากเท่าที่ควร ยังมีคนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาอีกมากมาย 
 หากเรายังปล่อยให้สภาพเช่นน้ีด าเนินอยู่ต่อไปโดยไม่แก้ไขให้ถูกจุด จะเป็นทั้งการบั่นทอน
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถใช้การศึกษาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้อย่างทั่วถึง กลายเป็น
ระบบการศึกษาที่ตอกย้ าความเหลื่อมล้ าในสังคม และในขณะเดียวกันก็บั่นทอนอนาคตของประเทศ 
หากเราไม่มีระบบการศึกษาที่ดีเข้ามาช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน/
ภายนอก และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 หลักคิดส าคัญ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ริ่มต้นจากการได้รับการศึกษาที่ดีจึงจะต้องทั่วถึง เท่าเทียม 
มีคุณภาพ และเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตที่ครอบคลุมขอบเขตกลุ่มเปูาหมายที่กว้างขวาง
กว่าเดิมมาก ทั้งประชากรก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยท างาน แม้แต่วัยเกษียณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชากรทุกช่วงวัยให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
 2. การจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ นั้น ต้องมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้
เป็นคนใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้ผดิชอบช่ัวดี รู้จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อการช่วยเหลือเพื่อนร่วมแผ่นดิน และมีงานท าที่
มั่นคง มิใช่เพียงเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนตามหลักสูตร สอบผ่าน และได้ประกาศนียบัตร 
หรือใบปริญญาเท่านั้น จึงจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาประเทศของเราในระยะยาวได้อย่างแท้จริง 
 3. ในโลกยุคใหม่ที่ ข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ 
เปูาหมายส าคัญของการศึกษา จึงอาจจะไม่ใช่แค่การให้ความรู้ท่องจ ากันแบบเดิมอีกต่อไป ความรู้ 
ยังไม่ส าคัญเท่ามีจิตใจที่ใฝุรู้และการใช้วิจารณญาณของบุคคล มีสติ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตลอดเวลา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกวัย 
ตราบใดที่เราสามารถท าให้ประชากรวัยเรียน ประชากร วัยท างาน และประชากรที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา มีนิสัยใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ไม่ว่าโลก
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประกอบกับการมีวิจารณญาณที่ดีในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อ
ตนเองและส่วนรวม ตราบนั้นเราก็จะมีประชากรทุกวัยเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้านตลอดไป 
 4. หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน        
ก็คือการสร้างแรงจูงใจในการ “เรียนรู้” คือ ความสงสัยความอยากรู้ของตนเอง การจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ต้องสอดแทรกสรา้งแรงกระตุ้นจงูใจใหผู้้เรียนเกิดความชอบ ความสนุกกับการเรียนรู้กับการได้
ทดลองท า ได้ลงมือท าในสิ่งที่ชอบ 
 5. การปฏิรูปเร็วท าเรื่องที่มีผลโดยตรงกับชีวิตการเรียนรู้ของเด็กและกับชีวิตการสอนของ
ครูจะเป็นเรื่องส าคัญที่สุด การผ่อนคลายหลักสูตรก็ดี การให้เด็กได้มีเวลาเรียนรู้จากชุมชนจาก           
โลกกว้างให้มากขึ้นก็ดี การยืดหยุ่นระบบการวัดผลประเมินผลการศึกษาของเราก็ดี ไปจนถึงการลด
ภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครูลงและการปรับระบบวิทยฐานะความกาวหน้าในชีวิตครูให้
สัมพันธ์โดยตรงกับผลงานการพัฒนาเด็กก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ท าได้เร็ว ท าได้จริงและก็ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ของเราได้จริง ขอให้ช่วยกันผลักดันเรื่องการปฏิรูปที่เราหวังผลทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาว ตลอดจนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน โดยอาจใช้ค าว่า บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเข็มทิศน าทาง 
 6. เรื่องเชิงโครงสร้างและระบบการศึกษารวมถึงเรื่องการกระจายบทบาทความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาลงไปเป็นการจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมถึงการให้อิสระ
สถานศึกษาและการเพิ่มบทบาทท้องถ่ินในการเข้าจัดหรือสนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ินนั้นก็เป็น
เรื่องที่ชอบด้วยหลักการแต่คงต้องค่อย ๆ  ท าไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ท้องถ่ิน
และสถานศึกษา หลายแห่ง ไม่มีความพร้อมที่จะรับหน้าที่ไป จะต้องมีการพิจารณาคู่ขนานกันไปและ
ท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้การศึกษาเกิดความหลากหลายตอบสนองความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ได้ตามบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ 
 7. เขตพัฒนาพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอาจต้องมีรูปแบบการจัดการศึกษา
และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้ึนมารองรับในพื้นที่พัฒนาพิเศษเหล่านี้
ด้วยในอนาคต เรื่องวิจัยและพัฒนาน าสู่กระบวนการผลิตเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างนวัตกรรม สร้าง
ความเจริญทันสมัยให้กับท้องถ่ิน ประเทศชาติเรา เพื่อให้ทันต่อโลกภายนอกและจะสร้างอาชีพ 
รายได้ให้ประเทศในระยะยาว 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 
 1. เรียนหรือศึกษา ในสถาบันการศึกษา ทั้งพื้นฐาน อุดมศึกษา วิชาชีพ 
 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการอ่าน/พัฒนาตนเอง/หาความรู้รอบตัว ตลอดจน                  
มีอุดมการณ์ จิตส านึกและความเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่ต้องการคือ การหลอมรวมให้ประชาชนของเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดี               
มีคุณธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม มีจิตส านึกรู้รับผิดชอบช่ัวดี รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์              
มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยหลักความพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม ่
  1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานทีป่ฏิบตัิให้ชัดเจน 
  1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของ
งานหลกั งานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ 
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  1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนต้ังแต่หน่วยงานย่อยข้ึนมาจนถึง
หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงาน
ของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 
  1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผล    
การวิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น 
 2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธ์ิผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน 
ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าร ิ
  3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้
การสนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้
และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
  3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้ ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 
  3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์           
รักชาติและสถาบันหลักของชาติ 
 4. งบประมาณ 
  4.1 งบลงทุน 
   1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
   2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รบัแล้วต้องเรง่ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
เพื่อใหเ้กิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่ 
  4.2 งบกลาง 
   1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมเีหตผุลและใช้เท่าที่จ าเป็น 
   2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ 
(คตร.) ทุกกระทรวง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร.เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง 
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 5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
  5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย
ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
   2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถ่ายทอดค าสั่ง
ไปยังหน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
   3) ให้มีการรายงานที่รวดเรว็ ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิตย์   
 1) เสมาสนเทศ เป็นการสือ่สารประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร คือ การ 

สร้างความเข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน 
   2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การ
สร้างความเข้าใจกบัประชาชน 
 6. อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรม
ผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียน
เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องแก่ผูเ้กีย่วข้อง ให้ทบทวนปรับปรงุหรือ
ท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและก าหนดผูป้ฏิบัติที่ชัดเจน 
2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
3) ส ารวจระบบทีม่ีอยู่ใหม้ีความพร้อมปฏิบัตงิานอยู่เสมอ 
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับช้ันอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษา 

ให้ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลัง
ศึกษา และการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
  8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้
ครบถ้วน 
  8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้
ชัดเจน 
  8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 
 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
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  9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
  ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุม่เปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง              
มีประสิทธิภาพ 
  11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อ
สร้างความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 
 12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
  13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย 
เหมาะสม 
  13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ 
  13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มี            
แผนรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและ
สภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
  14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน          
การสอนของครู 
  14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียน
เพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิด            
การผ่อนคลายและมีความสุข 
  14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน านักเรียน 
และครูออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่          
เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ 
ความสามารถ 
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 15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
  ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและ
ภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต 
 16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝัน
การกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
  ให้จัดระบบการท าระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
เป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้ เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น 
ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน
ระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 
  1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน 
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
  1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
   1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
จริงจัง 
   2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ 
และท าการแก้ไข 
   3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตข้ึนอีก 
  1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงาน ตามล าดับข้ันต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิด
ดังกล่าว 
 2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
  2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน 
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 3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
  3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น 
  3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ 
โดยการปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และ            
การก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
 4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
  4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์  ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ 
ตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
  4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง 
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเช่ือมโยงและร่วมมือกับหน่วยงาน           
ที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
  4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 
นโยบายเฉพาะ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เช่น การสอนแบบ         
แจกลูกสะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based 
Learning : BBL) 
  1.2 ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ข้ึนไป  
ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
  2.1 ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
  2.2 เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ต่อเนื่อง หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสาน        
การติดตามอย่างเป็นระบบ 
 3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
  3.1 ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 
  3.2 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้าง
ภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
 4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
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 5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 
 6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมิน
วิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยสนับสนุน 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 เพื่อให้การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสดุในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการเรียนรู้ระดับสูงข้ึนไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังนี้ 

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบใหม้ีประสทิธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ          
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน 
และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน          
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและ                 
การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา               
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ
นักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และ          
มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
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๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดีทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่        
ทุก  ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม 
และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ  ขวัญและก าลังใจ             
สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษา
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน 

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็ก            
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และ               
มีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ                  
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เป็นธรรม 

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่ เหมาะสมและ                  
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ และสถานศึกษา         
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
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5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ             
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และ               
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ท่ี 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ 
   1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน 
การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง          
มีความสุข 
   1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
   1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
  1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
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   1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และ
สังคม 
   1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ 
PISA  และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
   1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็ง 
   1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญใน
ระดับมัธยมศึกษา 
   1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย
มิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลปูอนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน 
  2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ชุมชนและ
บริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้
ครอบคลุมทุกต าบล 
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  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบ
เพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก                  
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมี     
ความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษเป็น        
การเฉพาะตามสภาพของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
  2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 
  2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว         
ให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เช่ือมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
  2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน 
เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม       
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
  1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการจัดกจิกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน 
  1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
จ านวนครูไม่เพียงพอ 
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  1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 
1 รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
  1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และ
ทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน
การสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่าง            
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจใน          
การท างาน 
  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน         
เชิงประจักษ์ 
  4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความ 
เป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ
โรงเรียน และสังคม 
  6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา 
ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มี
ความแตกต่างกัน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณา
การ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ์ 
 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา                   
มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ             
ในส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบท          
ได้เพิ่มข้ึน 
  1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา 
  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ
ของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
   2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
  2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์คณะบุคคลมี             
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
  4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
 
จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
   1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา       
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึน         
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
   1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ 
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
   1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริม
ให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 
   1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่ าง
พอเพียง 
   1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ        
การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ 
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ               
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.6 เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
ส่วนท่ี 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรยีนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
   2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
   2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
   2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ             
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
   2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
  2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 
ส่วนท่ี 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล                
การด าเนินงาน  
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทาง          
การเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทศิทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุทยัธาน ีเขต 1 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานมีระบบ  โรงเรียนมีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ” 

 

พันธกิจ 
 “พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน โดยทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนา
คุณภาพสู่ระดับสากล” 
 
ค่านิยมองค์การ 

 “มุ่งผลสัมฤทธ์ิ   มีจิตบริการ   ท างานเป็นทีม” 
 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ท่ี 1 นักเรียนระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ   

เป้าประสงค์ ท่ี 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง            
มีคุณภาพ และเสมอภาค 

เป้าประสงค์ ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะทีเ่หมาะสม และมีวัฒนธรรม          
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

เป้าประสงค์ ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ท่ี 5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการ
ท างานแบบบูรณาการ การบรหิารแบบมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย
อ านาจและ ความรบัผิดชอบสูส่ถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน             

ให้ได้รับการโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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จุดเน้น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
  1.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา        
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ 
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
  1.1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการส่งเสริม
ให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ         
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง
พอเพียง 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน            
การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ             
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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ส่วนท่ี 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรยีนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือทุกภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน   

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
 
 ส่วนท่ี 3  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน
ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  3.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด / เป้าหมายความส าเร็จ 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 จึงก าหนดตัวช้ีวัดและเปูาหมายความส าเรจ็ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ ท่ี 1  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสม          
ตามวัย และมีคุณภาพ   

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1.รอ้ยละของสถานศึกษาที่มีนกัเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รบัการเตรียมความพรอ้ม 

100 100 100 100 100 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

100 100 100 100 100 

3.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT        
ที่เพิ่มข้ึน 

42.88 3 3 3 3 

4.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เพิ่มข้ึน 
    -ภาษาไทย  
    -คณิตศาสตร์  
    -วิทยาศาสตร์  
    -สังคมศึกษา  

 
 
 
 

44.82 
34.85 
40.90 
49.63 

 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

5.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่เพิ่มข้ึน 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มสงู 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มปานกลาง 

 
 
 
 

29.24 
26.04 

 
 
 
 

5 
3 

 
 
 
 

5 
3 

 
 
 
 

5 
3 

 
 
 
 

5 
3 
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    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มน้อย 29.21 2 2 2 2 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

6.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา      
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปทีี่ 3                      
มีความสามารถด้านทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มสงู 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มปานกลาง 
    -โรงเรียนที่มีความพรอ้มน้อย 

 
 
 
 

59.87 
59.40 
50.48 

 
 
 
 

80 
70 
60 

 
 
 
 

80 
70 
60 

 
 
 
 

80 
70 
60 

 
 
 
 

80 
70 
60 

7.รอ้ยละของผูเ้รยีนมีค่านิยมหลกัคนไทย 
12 ประการ ครบทุกตัว สอดคลอ้งตาม       
ช่วงวัย 

100 100 100 100 100 

8.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา         
ปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออก 

1.93 0 0 0 0 

9.ร้อยละของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา         
ปีที่ 6 ที่อ่านไม่คล่อง 

5.24 3 2 1 0 

10.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้  

10 100 100 100 100 

11.ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการพัฒนา
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า 
   - ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3 รู้จักอาชีพ
ต่าง ๆ 
   - ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 เน้นการ
สร้างนสิัยการท างานที่พึงประสงค์ 
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค้นหาอาชีพ
ตามความต้องการของตนเอง เรียนรู้ภาพ
ของงานและฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น 

 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 
 

100 
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กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับการ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ท่ี 2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1.รอ้ยละของนกัเรยีนที่ไดร้ับโอกาสใน
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
   -ก่อนประถมศึกษา  
   -ประถมศึกษา  
   -มัธยมศึกษาตอนต้น  

 
 

39.14 
68.94 
19.89 

 
 

39.16 
70.00 
20.00 

 
 

39.18 
70.00 
20.00 

 
 

39.20 
70.00 
20.00 

 
 

39.22 
70.00 
20.00 

2.ร้อยละของนกัเรียนที่จบการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา 

100 100 100 100 100 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

3.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   -ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 
   -ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

4.ร้อยละของอัตราออกกลางคันของ
นักเรียนลดลง 
   -ประถมศึกษา 
   -มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

0.06 
0.28 

 
 

0.05 
0.26 

 
 

0.04 
0.24 

 
 

0.03 
0.22 

 
 

0.02 
0.20 

5.ร้อยละของนกัเรียนพิการที่ได้รบัโอกาส
ให้สามารถพัฒนาได้เตม็ตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 

6.ร้อยละของนกัเรียนพิการผ่านการพฒันา
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

100 100 100 100 100 

7.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามมาตรฐาน 

100 100 100 100 100 

8.ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1.รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รบัการพฒันาตนเองอย่างน้อยปลีะ 2 
ครั้ง 

100 100 100 100 100 

2.ร้อยละของครูที่ได้รบัการพัฒนาความรู้
และสมรรถนะ มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่
ก าหนดในระดบัดีข้ึนไป 

- 70 80 90 100 

3.ร้อยละของศึกษานิเทศก์ทีส่ามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนและยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนได ้

100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มี ID Plan 

100 100 100 100 100 

5.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากลุ่ม 10% ล่าง 
ได้รับการพัฒนา 

80 100 100 100 100 

6.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดปีระจ าต าบล มีความรู้
ความสามารถในการบริหารวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 

100 100 100 100 100 

7.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลปฏิบัตงิานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

85 85 85 85 90 

8.ร้อยละของครูมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

100 100 100 100 100 

9.ระดับความส าเร็จในการปฏิบัตงิานของ 5 5 5 5 5 
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อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1.ระดบัความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการ
ของเขตพืน้ที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

5 5 5 5 5 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนเิทศ
ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

3.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา ที่มปีระสทิธิภาพ 

100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฏกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

100 100 100 100 100 

5.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ผ่าน
การรบัรองคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

100 80 
(15 ร.ร.) 

85 
(18 ร.ร.) 

90 
(36 ร.ร.) 

100 
(15 ร.ร.) 

6.ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่น า
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว
(DLTV)มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 

7.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีแผน
ระยะกลางและแผนระยะสั้น และน าไปสู่
การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม 

100 100 100 100 100 

8.ระดับความส าเร็จของการติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

4.3 4.5 4.7 4.8 5 
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9.จ านวนงานวิจัยที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

32 35 40 45 50 

 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

10.ร้อยละของผูร้บับริการมีความพึงพอใจ 
     -ด้านการบรหิารด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบรหิารงานบุคคล และด้าน
บรหิารงานทั่วไป 
     -ด้านการบรกิารในการอ านวยความ
สะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดกิาร 
และดา้นข้อมลูข่าวสาร 

 
77.00 

 
 

78.40 

 
85.00 

 
 

90.00 
 

 
90.00 

 
 

95.00 
 

 
95.00 

 
 

100 

 
100 

 
 

100 

11.ร้อยละของสถานศึกษามีแผนและ
ด าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม
รับมอืสถานการณ์ภัยพิบัต ิ

100 100 100 100 100 

12.ร้อยละของสถานศึกษาตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) ที่มีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 

 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ ท่ี 5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน้นการท างานแบบ
บูรณาการ การบริหารแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสูส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

1.รอ้ยละของสถานศึกษามีความสามารถ
บรหิารโรงเรียนนิติบุคคลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

2.ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากชุมชน องค์กร เอกชน 

100 100 100 100 100 
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ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปี
ฐาน 

2558 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 

4.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
    *โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  หมายถึง มีครูจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือมีครูทีส่ามารถจัด 
                การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีครบทุกช้ันและมีความพร้อมด้านต่าง ๆ สงู 
    *โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง  หมายถึง มีครจูบวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรอืมีครทูี่สามารถ 
                จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ และมีความพร้อมด้านต่าง ๆ ปานกลาง 
    *โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย  หมายถึง ไม่มีครจูบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูที่มีไม่ถนัดในการสอน 
                ภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
                แก่นักเรียนได้ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณในการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ตามประเด็น
กลยุทธ์ ดังนี ้
 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

1.พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 300,000 300,000 300,000 300,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

2.ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในวิชาหลักเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

3.ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

700,000 700,000 700,000 700,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(วิถีพุทธ) 

70,000 70,000 70,000 70,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

5.ส่งเสริมนสิัยรกัการอ่าน พัฒนา
ห้องสมุด 3 ด ี

90,000 90,000 90,000 90,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

6.ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

7.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 120,000 120,000 120,000 120,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
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8.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   -โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    
   -โรงเรียนในฝัน 
 

 
- 
 

200,000 
 

 
- 
 

200,000 
 

 
- 
 

200,000 
 

 
- 
 

200,000 
 

 
นิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 

 

นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

8.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   -โรงเรียนดีประจ าต าบล 
    
   -โรงเรียนขนาดเลก็ 

 
300,000 

 
3,300,000 

 
300,000 

 
3,300,000 

 
300,000 

 
3,300,000 

 
300,000 

 
3,300,000 

 
นิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล, 

นโยบายและแผน 
9.การบรหิารและการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

10.การพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 

200,000 200,000 200,000 200,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

11.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 800,000 800,000 800,000 800,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

12.พัฒนาการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

250,000 300,000 360,000 432,000 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ       
การโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

1.เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา (มอบถุงยังชีพนักเรียน
ขาดแคลน/ด้อยโอกาส, การจัดพิมพ์
รายชื่อประชากร,ติดตามการเข้าเรียน) 

80,000 80,000 80,000 80,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน, เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม,
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก, พัฒนาและ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน, ศึกษาวิจัย) 

300,000 300,000 300,000 300,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ       
การโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

4.สนับสนุนสง่เสริมให้เด็กพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ เสมอภาค 
สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

500,000 500,000 500,000 500,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

 

5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

38,456,166 39,225,289 40,009,794 40,809,989 นโยบายและ
แผน 

6.เสริมสร้างความเข้มแข็งสภา
นักเรียน “สภานักเรียนไทย หัวใจ
สมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7.ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

8.การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาฯ และระดับจงัหวัด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

960,000 970,000 980,000 990,000 บรหิารงาน
บุคคล 

2.เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และยกยอ่ง
เชิดชูเกียรต ิ

200,000 165,000 198,000 203,000 บรหิารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสูก่ารปฏิบัติ
ของเขตพื้นที่การศึกษา (แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี, แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี, รายงานการจัดการศึกษา,
การบริหารงบประมาณ) 

140,000 100,000 120,000 100,000 นโยบายและ
แผน 

 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

2.ส่งเสริมและพฒันาการบรหิาร
จัดการเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา,   ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงฯ, ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก 
รอบ 4, ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา) 

200,000 200,000 200,000 200,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

4.การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดย กตปน. 

250,000 250,000 250,000 250,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

5.การด าเนินงานตามนโยบาย      
กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานของเขต
พื้นที่การศึกษา และค ารับรองการ

92,000 92,000 92,000 92,000 นโยบายและ
แผน, 

อ านวยการ 
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ปฏิบัติราชการฯ (ติดตามกลยทุธ์ 
จุดเน้น มาตรฐาน การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและแผนปฏิบัติฯ) 
6.พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 นโยบายและ
แผน 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 

7.ตรวจสอบการบรหิารการเงินของ
สถานศึกษาในสังกัดและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 

35,000 35,000 35,000 35,000 ตรวจสอบ
ภายใน 

8.สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการศึกษาใหส้ถานศึกษา        
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
(โรงเรียนนิติบุคคล,คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 นโยบายและ
แผน, 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9.พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(ประชุมผูบ้รหิาร,รองและผอ.กลุ่ม) 

70,000 70,000 70,000 70,000 อ านวยการ 

10.ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย       
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

60,000 100,000 140,000 200,000 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

11.สร้างความเข้มแข็งองค์คณะ
บุคคล 

250,000 250,000 250,000 250,000 บรหิารงาน
บุคคล 

12.เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
ด้านการเงนิและการคลงัของ             
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด 

150,000 150,000 150,000 150,000 บรหิารงาน
การเงินและ
สินทรพัย ์

13.พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

150,000 180,000 216,000 259,000 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
14.ปรบัปรุงภูมทิัศน์ 100,000 100,000 100,000 100,000 อ านวยการ 
15.เตรียมความพรัอมเผชิญ 47,000 47,000 47,000 47,000 อ านวยการ 
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สถานการณ์ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ   
 

 

 

ส่วนที่ 5 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏบิตัิราชการ 4 ปี 

ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
1 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดเปูาหมายไว้ใน
แผน โดยก าหนดกระบวนการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยง  การวางแผนและด าเนินงาน   
  1.1 ในระดับรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และสถานศึกษา   โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
แผนปฏิบัติการประจ าปี   และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ  
ตามตัวช้ีวัดตามที่ ก.พ.ร.ก าหนดด้วย 
  1.2 การถ่ายทอดตัวช้ีวัด เปูาหมาย และโครงการสู่การปฏิบัติ  โดยช้ีแจงให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบถึง
ประเด็นส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  1.3 ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้
ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน ระบบงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร 
 2. การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน และก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน โดยมีแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  (Annual review) เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid – term evaluation) เป็นการ
ประเมินผลในช่วง 2 ปีแรก ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้า 
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และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  เปูาหมาย  หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการ ให้มีความเหมาะสม  (หากมีความจ าเป็น) 
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการ
ประมวลผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เมื่อสิ้นสุดปี 2562 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ และ
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 4 ปี 
 3. การจัดท ารายงานการจัดการศึกษา    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา           จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีของตน เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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คณะท างาน 
 
 
ท่ีปรึกษา 
          1. นายศักดา  แสงทอง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี  เขต 1 
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 ทุกท่าน 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 1. นายศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 2. นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1        
 3. นายธวัช  ธัญญกรรม  รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1 
 4. นายจ านงค์ เช้ือชวด  รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1 
 5. นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1 
 6. นายนเรศ ภุมมา  รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1 
 7. นายประมวล เรืองศร ี  ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล    
 8. นายธงชัย มั่นสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 9. นางมลฑา สมบญุพลูพิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 10.นางจินตนา เนียมมา  ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 11.นางอรทัย เหลือช่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 12.นางสาวสุภาวดี มากมี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   
 13.นางสาววัชนันท์ เดชอ าพร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
 14.นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 15.นายชิงชัย ทองไทย  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
 16.นางรัชนีกร จุลพรรค์  ศึกษานิเทศก ์      
 17.นายทวี ค าภาพัก  ศึกษานิเทศก ์      

18.นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก ์      
19.นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก ์      
20.นางอภิญญา  ยิ้มพักตร ์ ศึกษานิเทศก ์
21.นายมาก  อ่อนผาง  ศึกษานิเทศก ์
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22.นางสาวจงกลนี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก ์
23.นายวิเชียร คนึงหมาย  ศึกษานิเทศก ์
24.นายศิลป์ชัย เทศนา  ศึกษานิเทศก ์    
25.นายอุทัย แก้ววรสูตร  ศึกษานิเทศก ์      

 26.นางสรุิยา วรสทิธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
 27.นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
 28.นางอัชรา  มณีรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 29.นางเมธินี  จงรักษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
 30. นางกิ่งแก้ว จรงุธนะกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
 31.นางกัณณิกา ระบอบ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 32.นางอรญัญา จิวะชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
 33.นางยิ้มศรี บญุเพียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
 34. นายเสนห่์  อ่องแช่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

35. จ.ส.อ.ช านิ  นุ่มสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 36. นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

37. นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
38. นางสาวบุญยิง่ เช่ียวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
39. นางมณฑานี  ด้วงช่ืน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      

 
คณะท างานเรียบเรียงข้อมูล/ตรวจต้นฉบับ/จัดท ารูปเล่ม 
 1. นายธวัช  ธัญญกรรม  รอง ผอ.สพป.อทุัยธานี เขต 1 
 2. นางมลฑา สมบญุพลูพิพฒัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3. นางกิ่งแก้ว จรงุธนะกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
 
ออกแบบรูปเล่ม 
 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกจิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
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แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2562) 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 
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                         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน                                                                        

เอกสารล าดับท่ี  17/2558 
www.utt1.obec.go.th/ 


