รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1

คานา
เอกสารรายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน ของกลุ่มนโยบายและ
แผน จัดทาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
คณะผู้จัดทาหวังอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารงาน
นโยบายและแผน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต่อไป และ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในครั้งนี้

กลุ่มนโยบายและแผน
มิถุนายน 2561

2

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมายการดาเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 กรอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นโยบายจังหวัดมหาสารคาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ.
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ
วัน เวลา สถานที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย

หน้า
1
2

3
3
4
4
5
6
12
20
21
26
26
26
27
28
29
30
31
32

3

ภาคผนวก
1. ภาพบรรยากาศการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ
2. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
3. กาหนดการ
4. คาสั่งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน
5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ หน่วยงานจาเป็นต้องมีปัจจัยที่มีความสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับกระบวนการทางาน
รวมทั้งทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทางานนั้น ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะ
สามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและสามารถทาการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดผิดพลาดในกระบวนการ
ทางาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทางาน และกาหนดแนวทางการทางานในอนาคต
ได้เพื่อความสาเร็จของหน่วยงาน การวางแผนเป็นงานหลักและสาคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ
การดาเนินงานจะประสบความสาเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกากับ ดูแล ประสาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ กลุ่มนโยบายและแผนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธ์ศาสตร์เป็นสาคัญ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ข้ างต้น กลุ่ มนโยบายและแผนจึ งได้จั ด ทาโครงการพัฒ นาระบบการ
บริหารงานนโยบายและแผน สพป.มค.2 เพื่อให้กระบวนการบริหารงานนโยบายและแผน เกิดประสิทธิภาพต่อการ
บริหารจัดการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
2.1 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.มค.2
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อดาเนินการบริหารงบประมาณงบพัฒนาโครงสร้างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สพป.มค.2
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ สพป.มค.2 สถานศึกษาและความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.4 เพื่อการดาเนินติดตามการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์
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2.5 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2561

3. ขอบเขตของการดาเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จานวน 223 โรงเรียน
2) บุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 จานวน 90 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาบริห ารงบประมาณและทรัพยากร ได้ อย่างมีประสิ ท ธิภ าพ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถจัดทาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลรายบุคคล สพป.มค.2
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป
4) สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
งบประมาณ 2561
3.3 รายละเอียดงบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1 วันที่ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 90
คน ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงิน
1 ค่าที่พักจานวน 45 ห้อง ๆ ละ 1200 บาท
จานวน 2 คืน รวมเป็นเงิน
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 90 คน ๆ
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน
3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 90 คน จานวน
๒ มื้อๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงิน
4 ค่าอาหารเย็น จานวน 90 คน ๆ จานวน ๑ มื้อ ๆ ละ

งบประมาณ
3,150

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
3,150

108,800

108,800

18,000

18,000

54,000

54,000

31,500

31,500

50,000

50,000

350 บาท

5 ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 2 คัน 3 วันจานวน 2 คัน ๆ
ละ 25,000 บาท

ค่าวัสดุ
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6 ค่าน้ามัน รถยนต์จานวน ๒ คัน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
7 ค่าเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย
แฟ้มใส่เอกสาร คู่มือประกอบการอบรม
จานวน 100 เล่ม ๆ ละ 223.50 บาท
8 ค่าวิทยากร จานวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

4,000
23,350

4,000
23,350

7,200

7,200

300,000

7,200

292,800

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ปัจจัยความเสี่ยง : การขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนไม่ต่อเนื่อง
4.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง : 1. แต่งตั้งคณะทางานกากับติดตามฯ
2. กาหนดปฏิทินการติดตาม
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) / ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 100 ของกลุ่มโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินความรู้ ความเข้าใจ - แบบประเมิน
- แบบรายงาน
- แบบประเมินโครงการ
- แบบรายงาน
-การรายงานผล , ติ ด ตาม แบบประเมินโครงการ
ตรวจสอบ ประเมินโครงการ -แบบประเมิน
-แบบตรวจสอบ
-การรายงานผล , ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินโครงการ

4. ร้ อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามี -ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
แผนบูรณาการจัดการศึกษา
การตรวจสอบ
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บริหารงบประมาณและทรัพยากร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดทาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลรายบุคคล สพป.มค.2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป
6.4 สพป.มหาสารคาม เขต 2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ
2561
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและ
แผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เสนอตามลาดับดังนี้
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
2. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
3. นโยบายจังหวัดมหาสารคาม
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก
6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการดาเนินการและการตรวจสอบการดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริโภคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
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กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้นายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
เชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และกาหนดเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสยั ทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประชาชน
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามกาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสาเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่
ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์
ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษา
โดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
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และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรกฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลป์ยานมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ
การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลป์ยานมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง
แทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้ความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
การกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่เหมาะสมที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวน
การเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมิจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านวิชาการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อยมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะข้อมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนด
ให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะ
ของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบ
ทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญ
ในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้ ว ยราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 16 ธั น วาคม 2559 สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20
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ธันวาคม 2559นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายการะทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสารพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติทถี่ ูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)
2) สืบสารพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆเกี่ยวกับ นักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กต้อง
แข่งขันกับตัวเอง”(11 มิ.ย.2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครุเพราะ จานวนไม่พอ และ
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึง
จะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครุให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน
ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความเมตตาต่อเด็ก ครูเป็นครูท้องที่
เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและ
เงินเดือนที่สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ สวนครูที่มุ่งสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เรา
ต้องเปลี่ยนระบบในจุดนี้ การสอนหนังสือถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพ
และปริมาณ ต้องมี Reward” (5 ก.ค. 2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่จะเก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนเรียนรู้ทั้งหมด
วิชา ก็ต้องเสียเงินไปเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”(5 ก.ค. 2555)
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2. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6
ด้าน คือ
1) ความมั่งคั่ง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านความทุจริต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช...
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอนเพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
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2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะ
สั้น Application และสื่อต่างๆที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกันในวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยสนับสนุนเป็นสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร การะบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมิน
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูแลเด็กระดับ
ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็ก(เด็กอายุ3ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงยอด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรม
เสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ
STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล (O-NET) ในวิชาสังคมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ

17
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักการดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยาฐานะครูเป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู
1) หลักสูตรการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยาฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคคลทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ
4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพี่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายด้านข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ด้านการสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3) จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียบใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) โครงสร้างการบริหารงานราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน
และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับสานักงานการศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ12 เดือน
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคาสั่ง ที่ สป. 1828/2560 ลงวันที่ เรื่องนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ เร่งรัด กากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ
7. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน
(ICU)
8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
9. การอ่านออกเขียนได้
10. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
11. การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับภูมิภาค
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่พิเศษ
14. การพัฒนาครูทั้งระบบ
15. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได้
กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ ของ

19
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 2 ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการที่เน้ นการมี ส่ วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู่ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เน้ นการทำงานแบบบู รณาการ มีเครือข่าย
1

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ
2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ

20
การบริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พืน้ ที่ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษาทีเ่ หมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดาเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน การ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
1. 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่า งกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง ( Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
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2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
1.2 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.4 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็น
ต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
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1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
3. นโยบายจังหวัดมหาสารคาม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ที่กาหนดไว้ จึงมีการกาหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จึงได้กาหนดประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน
ของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

4. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
กอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
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วัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครู และบุ คลากรทางการศึกษามีส มรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒ นธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหาร
จัดการ บริห ารแบบมีส่ว นร่ว มจากทุกภาคส่ ว นในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและ ความ รับผิ ดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได้ รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงานทุกระดับพั ฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต คอรัป ชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน หลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ รุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
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3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งในการพัฒ นาผู้ เ รีย นอย่ างมีคุ ณภาพด้ว ยการปรับ หลั กสู ตร การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อ งกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความ ต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ คู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษา
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย ความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education),
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
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2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ เชิงบูร ณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission
and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริ มประชากรวัยเรีย นทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารั บบริการทางการศึกษาอย่างทั่ว ถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่า งทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)
, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา แนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ การเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และ
องค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้น ที่การศึกษาจั ดทาแผนบูร ณาการจัดการศึกษาร่ว มกั บส านัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้ า งความเข้มแข็งในการยกระดั บคุณ ภาพการศึกษารูป แบบเครื อข่า ย เช่น เครื อข่า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง ความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับ ดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ หลากหลาย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินงาน ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-16 เลขานุการฯ และครู
วิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-16 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน
93 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา และศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการ / เสนอขออนุมัติโครงการ
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ณ โรงแรมพลอย พาเลช จังหวัดมุกดาหาร
2. วิธีการดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ โรงแรมพลอย พาเลช จังหวัด
มุกดาหาร
1) วิทยากร
วิทยากรภายใน
1. ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2
2. นายไพรฑรูย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มค.
3. วัน เวลา สถานที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ โรงแรมพลอย พาเลช จังหวัด
มุกดาหาร
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4. การประเมิน
1. ใช้แบบสอบถาม
2. ใช้แบบสารวจ
การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้วยกร่าง
แบบสอบถาม
2. นาไปให้ผู้มีความรู้ช่วยตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. นาไปทดลองใช้ก่อนเพื่อความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเล็ก ๆ ไม่ต้องทุกคน) เข้าใจคาถาม
และวิธีการตอบคาถาม แล้วนาผลการทดลอง มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนนาไปใช้จริง
5.นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง

อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติที่บรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย(Mean) X
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินผลการดาเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและ
แผน ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561 การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2561 ซึ่งเป็นการประเมินโครงการโดยสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 93 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจานวน 79 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.94 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

58
21
79

73.42
26.58
100.00

55
8
16
0
79

69.62
10.13
20.25
0.00
100.00

24
49
6
79

30.38
62.03
7.59
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นๆ………
รวม
Dd วุฒิการศึกษา
อออ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
73.42 เป็นหญิง จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 69.62 ข้าราชการครู จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13 และบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จบการศึกษระดับปริญญาโท จานวน
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49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.03 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38
และระดับปริญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตาราง 2 จานวน (N) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น
1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
2. การลงทะเบียน
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

รวม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. การอานวยความสะดวกของผู้ให้บริการ
5. ความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
6. ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
7. กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ์
8. วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน สือ่ ความหมายได้เหมาะสม

รวม
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
9. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดโครงการฯ
10. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการฝึกอบรม
11. เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อการฝึกอบรม
12. ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/อาหารว่าง

รวม
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
13. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รบั จากการฝึกอบรม
14. ความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
15. ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการฯ
16. สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้
17. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

N

X

S.D.

แปลความ

79
79
79
79

4.60
4.67
4.68
4.65

.56
.55
.53
.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

79
79
79
79
79
79

4.61
4.62
4.64
4.73
4.71
4.66

.52
.55
.53
.48
.50
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

79
79
79
79
79

4.69
4.68
4.69
4.66
4.68

.50
.53
.52
.58
.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

79
79
79
79

4.64
2.58
4.73
4.74

.66
.72
.48
.45

มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

79

4.67

.46

มากที่สุด

79

4.67

.41

มากที่สดุ
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ตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.67) และเมื่อพิจารณาระดับความ พึงพอใจเป็นรายด้าน ดังนี้
1)

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.65) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ
ฝึกอบรม ( X =4.68) รองลงมา คือ ด้านการลงทะเบียน ( X =4.67) และด้านการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
( X =4.60) ตามลาดับ
2)

ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด

( X =4.66) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ์ ( X =4.73)
รองลงมา คือ ด้านวิทยากรอธิบ ายชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม ( X =4.71) ด้านความเอาใจใส่ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ( X =4.64) ด้านความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ ( X =4.62) และด้านการอานวยความสะดวกของผู้ให้บริการ ( X =4.61) ตามลาดับ
3)

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68)

ซึ่ง เรี ย งล าดั บ ค่า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อย ได้แ ก่ ด้ า นเอกสารประกอบ/วั ส ดุ อุ ปกรณ์ มี เ พีย งพอต่ อ การฝึ กอบรม
( X =4.69) รองลงมา คื อ ด้ า นความเหมาะสมและความพร้ อ มของสถานที่ จั ด โครงการ ( X =4.69) ด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการฝึกอบรม ( X =4.68) และด้านความเหมาะสม/เพียงพอของ
อาหาร/อาหารว่าง ( X =4.66) ตามลาดับ
4)

ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด

( X =4.67) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ( X =4.74)
รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการฯ ( X =4.73) ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม ( X =4.64) และด้านความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ( X =4.58) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ควรจัดประชุมในทุกปี เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาต่าง ๆ และนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

36
แนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดทาเป็นนโยบายการบูรณาการ
แผนงาน/กิจกรรม โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน รวมกันให้มีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้รูปแบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ โครงการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดาเนินการบริหารงบประมาณงบพัฒนาโครงสร้างปี พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุม
ภารกิจของ สพป.มหาสารคาม 2 สถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อการดาเนินติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงาน
ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตของ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการ
จานวน 93 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-16 เลขานุการฯ และครู
วิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-16 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563 – 2565)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.มค.2
สรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 73.42 เป็นหญิง จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.58 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
69.62 ข้าราชการครู จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13 และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.25 และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จบการศึกษระดับปริญญาโท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.03
รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38 และระดับปริญญาเอก
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการ
บริหารงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.67) และเมื่อพิจารณาระดับความ พึงพอใจเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่ สุด
( X =4.65) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรม
( X =4.68) รองลงมา คือ

ด้านการลงทะเบียน ( X =4.67) และด้านการติ ดต่อประสานงานกับเจ้าหน้า ที่

( X =4.60) ตามลาดับ
2. ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.66) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ์ ( X =4.73)
รองลงมา คือ ด้านวิทยากรอธิบ ายชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม ( X =4.71) ด้านความเอาใจใส่ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ( X =4.64) ด้านความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ ( X =4.62) และด้านการอานวยความสะดวกของผู้ให้บริการ ( X =4.61) ตามลาดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68)
ซึ่ง เรี ย งล าดั บ ค่า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อย ได้แ ก่ ด้ า นเอกสารประกอบ/วั ส ดุ อุ ปกรณ์ มี เ พีย งพอต่ อ การฝึ กอบรม
( X =4.69) รองลงมา คื อ ด้ า นความเหมาะสมและความพร้ อ มของสถานที่ จั ด โครงการ ( X =4.69) ด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการฝึกอบรม ( X =4.68) และด้านความเหมาะสม/เพียงพอของ
อาหาร/อาหารว่าง ( X =4.66) ตามลาดับ
4. ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร พบว่ า ความพึ ง พอใจโดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.67) ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใ ช้ ( X =4.74)
รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการฯ ( X =4.73) ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม ( X =4.64) และด้านความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ( X =4.58) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ควรจัดประชุมในทุกปี เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาต่าง ๆ และนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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แนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดทาเป็นนโยบายการบูรณาการ
แผนงาน/กิจกรรม โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน รวมกันให้มีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้รูปแบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ โครงการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

40

ภาคผนวก

41

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
(ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกหราคม 2561)

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ดร.บวร เทศารินทร์) กล่าวเปิดการประชุม
พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้แผนการศึกษาชาติ”
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รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 (นายไพฑูรย์ อนุสัตย์) บรรยาย “การขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ และการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
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รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 (นายไพฑูรย์ อนุสัตย์) พร้อมด้วย
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน (นางสาวละมุล อนุสัตย์) ชีแ้ จงการวิเคราะห์
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
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นางสาวละมุล อนุสัตย์ (ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน)
วิเคราะห์การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1-16
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กลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 2
นาเสนอผลงานกลุ่ม
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กลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 2
นาเสนอผลงานกลุ่ม

47

กลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์การขับเคลื่อนนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 - 16 นาเสนอผลงานกลุ่ม
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สรุปผลการประชุมฯ และปิดการประชุม

