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คำนำ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนเป็น
ทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในระบบการบริหารการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จั ดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีความคาดหวังสูงสุดคือ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจ
หลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ โดยรับผิดชอบการจัด
การศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึ กษาเชียงราย เขต 4 5 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ องค์กรจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
บุ ค ลากรในทุ ก ตำแหน่ ง ทุ ก ระดั บ ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามาถ มี ส มรรถนะ สอดคล้ อ งตามเป้ า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับ บุคลากรในสังกัด
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
มีความสามารถเท่าทันกับบริบ ทการเปลี่ย นแปลงของโลกด้านต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขสำคัญต่อการจัดทำแนวทางพัฒนาประเทศ จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan) ขึ้น เพื่อใช้ในการวางกรอบ เชื่อมโยง สุดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 25612580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) แผนการปฏิร ูป ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
แผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ Quick Win และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 รวมทั้ง ใช้เป็น แนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในช่ว งเวลาดังกล่าว
รายละเอียดดังนี้
ภาพรวม
คำขวัญ “สพป.เชียงราย เขต 4 มิติใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกด้าน ไม่มีเพดานกำหนด”
อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม สุภาพอ่อนน้อม
วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งความสุข มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถและเป็นเลิศ
ทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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ค่านิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดค่านิยมให้เขตพื้นที่เป็น
HAPPY & SMART AREA โดยมีรายละเอียด ดังนี้
H : Heart ทำด้วยใจ
A : Admiration ความชื่นชมยินดี
P : Parcipation มีส่วนร่วม
P: Pleasure มีความสุข
Y : Young blood คนรุ่นใหม่
S : Student ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
M : Modern มีความทันสมัย
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี
R : Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
A : Accountability ความรับผิดชอบ
R : Report การรายงานผล
E : Environment การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
A : Activeness ความกระตือรือร้น
เป้าหมายหลัก
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 - 2565 ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
และกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก
ในการปกครองประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่
หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม
ในการศึกษาภาคบังคับ
หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนิน การ
และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาตามวรรคสอง หรือ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
แห่ ง ความเป็ น ครู มี ค วามรู ้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ ร ั บ ค่ า ตอบแทนที ่ เ หมาะสมกั บ ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ดังกล่าว
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมาย และกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มี
ทั้งสิ้น 23 แผนแม่บ ท ซึ่งแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย
1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
2) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
3) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
4) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต
5) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
6) ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ__
10) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
13) ประเด็นที่ 13 การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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14) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
15) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
16) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
17) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ
23) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิ ร ู ป ประเทศต้อ งดำเนิ น การเพื ่อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตามที ่บ ั ญญั ต ิไ ว้ใ นรัฐ ธรรมนูญ ประกอบด้ ว ย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อ
ขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็น ไปในทิศทางเดีย วกัน กั บ ยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้ว ย 12 ด้าน ได้แ ก่
1) ด้ า นการเมื อ ง 2) ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น 3) ด้ า นกฎหมาย4) ด้ า นกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12) ด้านการศึกษา
1.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ดังนี้
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรอง
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform)__
1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.7 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนหลักของชาติ
ที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง
หรือดำเนิน การตามอำนาจหน้า ที่ใ นการจัด ทำแผนการบริห ารราชการแผ่นดิ น แผนนิติบัญญัติ การกำหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติหรือการปฏิบัติอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ดังนี้
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณด้านความมั่นคง
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแห่งชาติ
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7) การป้องกันและแกไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15) การป้องกันและแกไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.8) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)แถลงต่อรัฐสภา วัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินจำแนกเป็นนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตโดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
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วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.2 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ และความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21__
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
10
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะ
แก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา
โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (DataAnalysis) และ
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเท
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้
ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี
ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และ
ใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลสำนักงานปลัด เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
2.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
2.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. ด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 –
3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
4.8 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
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7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธิ์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรีย นมีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง ภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1.3 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ยกระดับ คุณภาพการศึก ษาและสร้ างเสริ มโอกาสในการเข้า ถึงบริ การการศึ ก ษา
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่ อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.2 ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10
อุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
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2.3 แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบมนุษย์
1.1 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี พร้อมก้าวสู่สากล
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ( วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา)
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
6. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล
10. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
11. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการและบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
12. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.3 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แยกเป็นปฐมวัย ONET PISA
พัฒนาวิทยาศาสตร์)
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
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3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพการนิเทศติดตาม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา การออกเอกสาร
สำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4.2 ตัวชีว้ ัด
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร กลุ่มอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)
2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน
4.3 แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4. พัฒนาเทคโนโลยีดดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จ
การศึกษา ปพ.3
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาบระบบการบริหารจัดการ
6.1 เป้าหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6.2 ตัวชีว้ ัด
1. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. โครงการของ สพฐ.ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ในของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ.มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
5. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
6.3 แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน นิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ
4. พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มี
อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
โดยกลุ ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี อ ำนาจหน้ า ที ่ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาจึงได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
1.2.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
1.2.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
1.2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา
1.2.6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา
การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
1.2.7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
2.1 เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา
2.2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.3 แผนงาน/โครงการสำคัญ
2.3.1 โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น)
2.3.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
2.3.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แนวทางการพัฒนา
3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัยONET PISA
พัฒนาวิทยาศาสตร์)
3.2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21และพัฒนาศักยภาพ ตาม
พหุปัญญา
3.2.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
การนิเทศติดตาม)
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3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3 แผนงาน/โครงการสำคัญ
3.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
3.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021
3.3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.3.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
3.3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
3.3.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.3.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
3.3.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(The Education for Sustainable Development)
3.3.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู
3.3.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3.3.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
3.3.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.3.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา
3.3.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3.3.20 โครงการครูคลังสมอง
3.3.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
3.3.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
3.3.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียมนานาชาติ
3.3.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
3.3.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน
3.3.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
3.3.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
3.3.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
3.3.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
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3.3.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
3.3.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.3.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา
3.3.33 โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย
3.3.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ__
3.3.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
3.3.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา
3.3.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub)
3.3.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล
3.3.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
3.3.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา
3.3.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.3.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.
3.3.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
3.3.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ
3.3.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
3.3.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
3.3.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.3.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
3.3.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
3.3.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.3.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All
3.3.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
3.3.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
3.3.55 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
3.3.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
3.3.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
3.3.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School asLearning Community)เพื่อ
พัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่
3.3.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4.2 แนวทางการพัฒนา
4.2.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3
4.3 แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.3.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
4.3.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
4.3.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
4.3.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4.3.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4.3.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
4.3.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวทางการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒ นาระบบฐานข้อมูล กลาง (Big Data) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน
และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ
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2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
3. ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และพื้นที่พิเศษ อาทิ โรงเรี ยนใน
โครงการพระราชดำริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น
9. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ
การบริหารงบประมาณ
11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความต้องการและ
จำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพื้นที่ และกระจายอำนาจการบริหาร และงบประมาณไปสู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรมที่ดำเนินการจากส่วนกลาง เน้นกำกับทิศทาง และ
ติดตามประเมินผล
12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม
การบริหารงานบุคคล
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
14. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ด้านความ
เชื ่ อ มโยงจากนโยบายสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ วั ฒ นธรรมการให้ บ ริ ก าร และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการทำง าน และให้ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
15. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอื่นของครู ที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตรากำลังใน
สำนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดย
ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-based และ
Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
อื่น ๆ โดยเพิ่มบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอาคารปฏิบัติงานตั้งอยู่เลขที่ 17หมู่ที่ 20
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเขตบริการการศึกษาครอบคลุมใน 5 อำเภอ คือ 1) อำเภอเทิง2) อำเภอ
ขุนตาล 3) อำเภอพญาเม็งราย 4) อำเภอเชียงของ และ 5) อำเภอเวียงแก่น มีเนื้อที่ประมาณ2,928.66 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยาทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แผนผังแสดงพื้นที่เขตบริการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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1.2 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมดุลย์ เจริญสุข
นายสมพงษ์ บุตรวัน
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโทร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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1.3 ข้อมูลการศึกษาเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มีบุคลากร ครู นักเรียนสถานศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ อำเภอ ดังนี้
1.4 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำแหน่ง
จำนวน
1. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
3. ศึกษานิเทศก์
12
4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
36
5. พนักงานราชการ
1
6. ลูกจ้างประจำ
2
7. ลูกจ้างชั่วคราว
23
รวม
78
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตำแหน่ง
จำนวน
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
102
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
17
3. ข้าราชการครู
1,060
4. พนักงานราชการ
49
5. ลูกจ้างประจำ
33
6. ลูกจ้างชั่วคราว
298
รวม
1,559
หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
1.5 ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดแยกช่วงชั้นและอำเภอ
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา
สาขา
ก่อน
ประถม
ม.ต้น
ห้องเรียน
ประถม
เชียงของ
32
981
3,260
791
5,032
เทิง
42
1
4
1,043
4,377
575
6,005
พญาเม็งราย
19
570
1,865
184
2,619
เวียงแก่น
21
1,096
3,137
791
5,024
ขุนตาล
14
284
970
181
1,435
รวม
128
1
4
3,984
13,609
2,522
20,115
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ก

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
จำนวนโรงเรียน
ร.ร.หลัก
ร.ร.สาขา
สาขาห้องเรียน

ขนาดที่ 1
จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน
ขนาดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน
ขนาดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน
ขนาดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน
ขนาดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500-2499 คน
รวม

1
11
20
12
19
12
28
9
11
5
128

1
1

2
1
1
4

ร้อยละ
0.78
8.59
15.62
9.38
14.64
9.38
21.88
7.03
8.59
3.91
100

กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 มีอำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภรายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวีนที่ 29 พฤศจิกายน 2560( ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความจำเป็น
ความสำคัญ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ กลไกลขับเคลื่อนพัฒนา
บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
“มุ่งพัฒนา สู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ”
คำนิยมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
“ รัก ไมตรี สามัคคี ช่วยเหลือ ดูแล และพึ่งพา” เพื่อนำสู่องค์กรสมรรถนะชั้นสูง
พันธกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สร้างเครือข่ายการพัฒนากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตลอดจน
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้
รับรู้ ทันสมัย ทันเหตการณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
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ตัวชี้วัด
1. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ร้อยละ 80
2. การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ร้อยละ 80
มาตรการ
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรม สัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีรูปแบบการทำงานที่ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สร้างความตระหนักให้มีความรัก ความศรัทธาในงานที่ตนรับผิดชอบ มีการสร้างสรรค์งานทีมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้กำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานตำแหน่งครบคลุมบุคลากรทุกตำแหน่ง ดังนี้
1. การพัฒนาธุรการโรงเรียน
กำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาธุรการโรงเรียน ไว้ดังนี้
1.1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
1) โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4) การประสาน การสื่อสารความหมาย มนุษสัมพันธ์ และการบริหารกิจกรรมบ้านเมือง
1.2 งานธุรการ
1) ความสำคัญและขอบข่ายของงานธุรการ
2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- ความหมายของงานสารบรรณ
- ความหมายของหนังสือราชการ
- ชนิดของหนังสือราชการ
- การรับ - ส่งหนังสือ
- การเก็บและทำลายหนังสือราชการ
- หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
- การร่างหนังสือ
- รายงานการประชุม
- การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือตามบรบท สพป.เชียงราย เขต 4และสถานศึกษา
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ Smart Amss
- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
- การใช้งาน Google site
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1.2 งานการเงินและพัสดุ
1) งานบัญชี
2) งานการเงิน
3) งานพัสดุ
1.3 งานข้อมูลและสารสนเทศ
1) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC/Amss)
2) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)
3) ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักรัยนรายบุคคล (DMC)
4) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
5) ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.(e-MES)
6) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
7) โปรแกรม Microsoft Office
8) โปรแกรมการจัดสอน (NT Access)
9) ระบบรายงานการรับนักเรียน
10) โปรแกรม School Lunch
11) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
12) ระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติด (NISPA)
13) ระบบรายงานข้อมูลดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)
14) ระบบการจัดสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ป.6, ม.3 และ ม.6
15) ระบบรายงานค่าสาธารณูปโภคและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-budget)
16) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
17) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology : SET)
18) ระบบรายงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ (e-report)
19) ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร (G-Code)
20) ระบบการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประชาชนในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อราชการ
1.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV
1) ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
2) แนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
3) ข้อควรรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV
2 การพัฒนาครูผู้ช่วย
กำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาครูผู้ช่วย ไว้ดังนี้
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 วินัยและการรักษาวินัย เนื้อหา ประกอบด้วย
1) วินัยต่อตนเอง ผู้เรียน ตำแหน่งหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และประเทศชาติ
2) วินัยและการรักษาวินัยทางราชการ
3) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
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1.2 คุณธรรม จริยธรรม เนื้อหา ประกอบด้วย
1) หลักธรรมของศาสนา
2) จารีตประเพณีของสังคม
3) คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ
4) บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ เนือ้ หา ประกอบด้วย
1) มาตรฐานการปฏิบัติงานและการเตรียมตัวเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21
และตามเกณฑ์อื่น ๆ
2) จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื้อหา ประกอบด้วย
1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อดำรงชีวิต
- การวางแผนการใช้เงิน
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู เนื้อหาประกอบด้วย
กิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งของ
ผู้เรียน เพื่อนร่วมงานและสังคม
1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูเนื้อหา ประกอบด้วย
1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ผิดชอบต่อผู้เรียน
2) กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ เนื้อหา ดังนี้
1) หลักสูตรแกนกลาง
2) หลักสูตรสถานศึกษา
3) หลักการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ และคำอธิบายรายวิชา
2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด เนื้อหา
ประกอบด้วย
1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมกระบวนการคิด เนื้อหาประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
2) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ
2.4 การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เนื้อหา ประกอบด้วย
1) นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้
2) แหล่งเรียนรู้
3) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
2) การประเมินผลตามสภาพจริง
3) การสร้างเครื่องมือและประเมินที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เนื้อหา ประกอบด้วย
2) การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความสุข
3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2) การจัดทำสารสนเทศของผู้เรียน
3) การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม เนื้อหา
ประกอบด้วย
1) การจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
2) การอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดีงาม สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้
3) การจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้แก่ผู้เรียน
3.4 การจัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.1 การทำงานเป็นทีม เนื้อหา ประกอบด้วย
1) หลักการทำงานเป็นทีม
2) การพัฒนาทีมงาน
4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา เนื้อหา ประกอบด้วย
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานบริหารวิชาการ
3) งานบริหารงบประมาณ
4) งานบริหารบุคคล
4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เนื้อหา ประกอบด้วย
1) ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) การสร้างเครือข่าย
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
5.1 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การจัดทำแผนพัฒนาตนเองสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของตนเองและสถานศึกษา
2) การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง
3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง
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5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การใช้ภาษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้
2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
5.3 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร เนื้อหา ประกอบด้วย
1) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
3) การจัดการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT, NEW DSTV
3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
กำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.3 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หมวดที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3-5 ปี
2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2.4 การดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
2.5 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
หมวดที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
3.1 ความหมายและความสำคัญของกระบวนการ PLC
3.2 รูปแบบการทำ PLC อย่างง่าย (Lesson Study)
3.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC
หมวดที่ 4 การบริหารงบประมาณ
4.1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี การเงิน พัสดุ
4.2 การบริหารจัดการ การใช้งบประมาณ
4.3 การจัดตั้งงบประมาณ
4.4 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดที่ 5 การบริหารงานบุคคล
5.1 การมอบหมายงาน
5.2 การสอนงานบุคลากร
5.3 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
หมวดที่ 6 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
1) การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ(ITA Online)
2) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC/Amss)
3) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)
4) ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
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5) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
6) ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.(e-MES)
7) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
8) โปรแกรม Microsoft Office
9) โปรแกรมการจัดสอบ (NT Access)
10) ระบบรายงานการรับนักเรียน
11) โปรแกรม School Lunch
12) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
13) ระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติด
4. เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ดังนี้
หมวดที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
1.1 ความหมายและความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ
1.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
1.4 สมรรถนะกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดทำเอกสารงานธุรการ
2.1 การจัดทำเอกสารงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ได้แก่ บันทึกข้อความ
หนังสือราชการ คำสั่ง
2.2 การเสนอโครงการ/แผนงานเพื่อขอรับงบประมาณ
2.3 การจัดทำเอกสารทางการเงิน
2.4 การเบิกจ่ายเงินโครงการ
2.5 การประเมิน/รายงานโครงการ
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
3.2 การใช้งาน แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
3.3 การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการออนไลน์
3.4 กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.5 การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 4 งานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 งานโครงสร้าง (Function)
4.2 งานบริหารเชิงพื้นที่ (Area)
4.3 งานนโยบายเชิงบูรณาการ (Agenda)
4.4 งานภาวะผู้นำทางการศึกษามีการทำ Project Based
4.5 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
4.6 งานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
5.1 มาตรฐานตำแหน่ง
5.2 มาตรฐานวิทยฐานะ
5.3 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่
ชื่อโครงการ
แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4 อื่น ๆ
1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต
12,600
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึง
การศึกษา
ประสงค์ และภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 1
12,600
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่
ชื่อโครงการ
แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4 อื่น ๆ
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
14,920
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การศึกษาในระบบ
2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
7,380
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีการศึกษา 2565
3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขต
15,220
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม
23,680
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
(Inclusive Education)
ประเมินผลฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2
61,200
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่
ชื่อโครงการ
แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4 อื่น ๆ
1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
36,000
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
ประเมินผลฯ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพ
2,240
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเมินผลฯ
3 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์
8,640
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ในศตวรรษที่ 21
ประเมินผลฯ
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4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงาน
อาชีพในสถานศึกษา
5 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

45,640

6 ส่งเสริมการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
สำหรับครูผุ้สอนวิชาสุขศึกษา
8 พัฒนาสมารรถนะการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองใน
การพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน
9 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2564
10 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

29840

20100

2,800
68,000
9,080

11 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
12 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)
13 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(โรงเรียนวิถีพุทธ)
14 สหกรณ์โรงเรียน

8,480

15 ส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สำหรับจัดการ
เรียนรู้
16 ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ

5,920

- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
สทส. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
สพฐ. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ

-

สพฐ. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ

-

- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ

-

17 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

32,000

18 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
19 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเยนรู้
ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life &Learning

13,760
9,520
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20 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
21 การนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ 7TQ&5 เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
22 โรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล
(Happy school)
23 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
24 ส่งเสริมกิจการนักเรียนและสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน
รวมกลยุทธ์ที่ 3

-

10,280

ใช้เงิน กลุ่มนิเทศติดตามและ
เหลือ ประเมินผลฯ
จ่าย
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

27,900
11,700

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

520,980

-

178,880

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่
ชื่อโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สพป.ชร.4 อื่น ๆ
โรงเรียนสุจริต(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต
- สพฐ. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ศึกษา)
ประเมินผลฯ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 14,680 สพฐ. กลุ่มนิเทศติดตามและ
โรงเรียนคุณภาพ)
ประเมินผลฯ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
33,240
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
สถานศึกษา
ประเมินผลฯ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
66.820
- กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
10,450
- กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและ 126,500
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
114,290
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 194,210
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
Management) (PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานตำแหน่งและ
วิทยฐานะ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
35,000
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
39
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11 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
20,480
การสื่อสาร (Digital Technology)
12 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 อบรม “เสริมสร้างสมมรถนะหัวหน้าหน่วยงานรัฐ 10,000
และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในด้านการบริหาร
เบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ
14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ 157,100
ศึกษา
15 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
46,500
ท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
16 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 13,250
17 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ
6,300
ดำเนินงาน
18 พัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการบริหารจัด
27,600
การศึกษา
19 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง
5,000
และกระบวนการควบคุมภายใน
20 สำนักงานแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล
9,000
(Happy Office)
21 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย 45,200
และการดำเนินงานของ สพป.เชียงราย เขต 4
22 ตรวจสอบภายใน
รวมกลยุทธ์ที่ 4
935,620

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
- กลุ่มกฎหมายและคดี
- กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุม่ นโยบายและแผน
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มอำนวยการ
- หน่วยตรวจสอบภายใน

40

40

แผนพัฒนากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั
และผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตอบสนองตามความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นสำคัญ โดยกำหนดโครงการครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ โดยจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนองตอบต่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ อาทิ ความชัดเจนของแผน โครงการ การเข้าใจ
ความตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกระดับ
เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ โดยเน้นตอบสนองนโยบายให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กำหนดไว้
2. ความเชื่อมโยงทุกระดับและทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน ดังนี้
4. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ กำหนดให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ปฏิทินการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ โดยเมื่อเสร็จสิ้นให้
รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิทินที่กำหนด
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดปฏิทินการติดตาม และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการ
ดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายไตรมาส ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ ดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินกิจกรรมตามแนบบฟอร์มที่
กำหนด จำแนกเป็นรายโครงการตามปฏิทิน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือจัดทำเป็น
รูปเล่มรายงาน พร้อมจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อไปเพื่อดูความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
41
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รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีให้มี
ความเหมาสม
6. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 1 ปี การจัดทำรายงานผล
ประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดจะต้องจัดทำ
รายงานประจำปีของตนเพื่อเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิทินการบริหารแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า
คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินงานจึงต้อง
ถูกต้อง มีประสิท ธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณการเงินการคลัง
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
ตุลาคม 2564
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีที่
ผ่านมา
พฤศจิกายน 2564
จัดทำร่างแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
มกราคม 2565
ประชุ ม คณะทำงานจั ด ทำแผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
15 มกราคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
15 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
15 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565
15 ตุลาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
15-30 ตุลาคม 2565 สรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนฯ
วิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะมีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแล้ว ยังจำเป็นต้องมี
รูปแบบหรือวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา สอดคล้องกับบริบท และสถานที่แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้สรุปวิธีการเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ ดังนี้
1. การสอนงาน (Coaching)
2. การฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน (On the job Training)
3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
4. การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
5. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
7. การให้คำปรึกษา (Counsetiong)
8. การสังเกต/ติดตาม (Job Shadow)
9. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
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10. การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน (In-House In Structor)
11. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
12. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (counterpart)
13. การทบทวนงานในการปฏิบัติงาน (After Action Review)
14. การเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning)
15. การศึกษาต่อ (Retraining)
16. การมอบหมายงาน (Delegation)
17. การเรียนรู้ แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดขั้นตอนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
(Situation : S)

2. วางแผนการพัฒนา
(Plan : P)

3. ดำเนินการพัฒนา
(DO : D)

4. สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและสะท้อนผล
(Check : C)

5. สรุป/รายงานผล
(Act : A)
จากกระบวนการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก ำหนดให้ เ ป็ น กรอบในการพั ฒ นาฯ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความมุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เป็น “องค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งความสุข” ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมั่นอุดมการณ์ใน
การปฏิบัติงานที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล องค์กรไฉไล ได้คุณภาพและมาตรฐาน ให้บริการเต็มที่ สุจริตที่เชียงราย เขต 4”
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ที่ปรึกษา
1. นายวิทย์ ศรีวะรมย์
2. นายสมดุลย์ เจริญสุข
3. นายสมพงษ์ บุตรวัน
4. จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คณะผู้จัดทำ
1. นายสมดุลย์ เจริญสุข
2. นางณัฐธิณี แสนถา
3. นายสุธิพงษ์ ทิพย์โชติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

