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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผล
จากการที่ ก ระทรวงศึก ษาธิก ารได้ปรับโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตราสัญลักษณ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอักษรย่อ
สพฐ. ล้อมรอบด้วย ลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียวภายใต้รูปเสมาธรรมจักร
หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบ
ชื่อเต็มของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทองและ
ขลิ บ ข้ า งแถบทองพื้ น เขี ย วอั น เป็ น สี ป ระจ� ำ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สี ล ายขอบบั ว ดอกขาวปลายกลี บ ชมพู ใ บเขี ย วบนพื้ น สี ส ้ ม ดอกบั ว
หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา
อั น หมายถึ ง สี ป ระจ� ำ วั น พฤหั ส บดี ซึ่ ง โบราณถื อ เป็ น วั น ครู ผู ้ ป ระสิ ท ธิ์
วิ ท ยาการให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ ทั้ ง เป็ น ผู ้ ว างรากฐานทางการศึ ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งและ
มีคุณธรรมทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผล
ของการศึกษานั้นสู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรมในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
2

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ต้นไม้ประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ต้นชัยพฤกษ์ เป็นไม้มงคล ตามชื่อ หมายถึง
ต้นไม้แห่งชัยชนะ ใบใช้ประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสวมศีรษะ
เพื่อเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่แก่กวีและนักดนตรีในสมัยโบราณ
ส�ำหรับของไทย ช่อชัยพฤกษ์ประดับเป็นมงคลหลายที่ เช่น
บนอินทรธนูข้าราชการ และประดับประกอบดาวบนอินทรธนู
และหมวกของทหารและต� ำ รวจทั้ ง หลาย นอกจากนี้
ต้นและดอกชัยพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจ�ำราชอาณาจักรไทย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica
L. ในวงศ์ Leguminosae

สีประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สีประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากสีประจ�ำสามกรมเดิม ได้แก่

สีเขียว เป็นสีของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ

สีแสด เป็นสีของ
กรมสามัญศึกษาเดิม

สีเทา เป็นสีของ
กรมวิชาการ
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ผู้บริหาร

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสนิท แย้มเกสร

นายกวินทร์เกียรติ นนพละ

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา

นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพ
ด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และในบทเฉพาะกาล
มาตรา  335 (3) ได้ก�ำหนดให้รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องด�ำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้และต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทย
ที่ก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ มาตรา  10 ระบุว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมสามัญศึกษา  และกรมวิชาการ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานการจัดการศึกษา  และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด�ำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รายนามเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามเลขาธิการ
1. นายไพทูรย์ จัยสิน
2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
3. นางพรนิภา ลิมปพยอม
4. นายชินภัทร ภูมิรัตน
5. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
6. นายกมล รอดคล้าย
7. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
8. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
9. นายสุเทพ ชิตยวงศ์
10.นายอำ�นาจ  วิชยานุวัติ  
11. นายอัมพร  พินะสา
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 – 2563
ประธานกรรมการ
รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
9 ท่าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ท่าน

กรรมการผู้แทนองค์กร
3 ท่าน

กรรมการและเลขานุการ
1 ท่าน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผศ.กวิสรา รัตนากร

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายจงภพ ชูประทีป

เลขาธิการสภาการศึกษา

นางบุสบง พรหมจันทร์

เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

น.ส.เบญจพร ปัญญายง

ผู้แทนองค์กรเอกชน
นายพิทักษ์ บัวแสงใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนุชากร มาศฉมาดล

นายพิศณุ ศรีพล
เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ
เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

ว่าที่ ร.ต.ไพรศาล ประทุมชาติ
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
นางศรินธร วิทยะสิรินันท์
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
น.ส.สุรภี โสรัจจกุล
นายวิริยะ ฤาชัยพานิชย์
รศ.อนุชาติ พวงส�ำลี
พระพรหมดิลก
รายงานประจ�ำปี 2563
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส่วนกลาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Internal Auditing Group

ส�ำนักอ�ำนวยการ

Public Sector Development Group

ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์

General Administration Bureau

Finance Bureau

ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

Technology for Teaching and Learning Bureau

ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ�ำต�ำบล (ศรต.)
District School Project
Management Center

Education Development for Southern
Border Provinces Bureau

ส�ำนักนิติการ

Legal Affairs Bureau

ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส�ำนักพัฒนาระบบงานบุคคลและนิติการ

ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Policy and Planning Bureau

ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ส�ำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Students Activities
Development Bureau

ส�ำนักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

Personal Administration Development
and Legal Affairs Bureau

Upper Secondary
Education Bureau

OBEC Supervision
Center

สพป. 183 เขต

Primary Educational
Service Area Office (183)

ส�ำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

Office of Educational
Innovation Area

School (29,642)

Academic Affairs and Educational
Standard Bureau

Childs Protection Center

Human Capital Excellence Center

Secondary Educational
Service Area Office (42)

Special Education Bureau

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ

สพม. 42 เขต

โรงเรียน 29,642 แห่ง

Educational Testing Bureau

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Educational Innovation Development Bureau

ส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา

Monitoring and Evaluation Bureau

ส�ำนักงานกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวัน
Office of Lunch for
Student Foundation

ส�ำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)

Excellence in Science Education Bureau

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตพื้นที่การศึกษา
13 ศูนย์

Special Education Service
Area Center (13)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัด 64 ศูนย์

โรงเรียนเฉพาะความพิการ
46 โรง

Special Education School (46)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
51 โรง

Sueksa Songkhro School (51)

Special Education
Service province (64)

หมายถึง หน่วยงานตามกฎกระทรวง (Formal Bureau)
หมายถึง หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน
(Informal Bureau/Center)
หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามประกาศ ศธ.
(Education Unit)
8
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หมายถึง กลุ่มที่ขึ้นตรงเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ
(Managing and reports directly to Secondary
General or Vice Secondary General)
หมายถึง หน่วยงานลักษณะเขตพื้นที่ (Area Office)
หมายถึง สถานศึกษา (School)

โครงสร้างองค์กร ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชการส่วนกลาง
- นโยบาย แผน งบประมาณ
- วิชาการ มาตรฐานการศึกษา
- ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
- ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน

ราชการเขตพื้นที่การศึกษา
- แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

สถานศึกษา
- จัดการเรียนการสอน
- ควบคุม/พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

กพฐ.

12 ส�ำนัก

7 ส�ำนักภายใน

สพป. 183 เขต

สพม. 42 เขต

ก.ต.ป.น.

ก.ต.ป.น.

สถานศึกษา
ประถมศึกษา
กรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา
มัธยมศึกษา
กรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างองค์กรสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอ�ำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10
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กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

ภารกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจที่ส�ำคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให้เป็นคนไทยที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ท�ำการศึกษา 
วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยยึดหลักส�ำคัญในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
รายงานประจ�ำปี 2563
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา  โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะ ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน�ำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ ก�ำ หนดนโยบายประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในอนาคตเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561
- 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน
สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรมเชื้อชาติ
ส่วนมาตรการและแนวทางการด�ำเนินการ มีดังนี้
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ แ ละพลเมื อ งโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค ่ า นิ ย ม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนและสังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม
รู ป แบบใหม่ ทุ ก รู ป แบบ ทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง ควบคู ่ ไ ปกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาที่ มี อ ยู ่
ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้รับค�ำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์
ทันเวลา รวมทั้ง การอบรมบ่มนิสัย
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3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ
ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2) การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็ น มาตรการการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู ้ เรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส�ำคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส�ำคัญ เนื่องจาก“ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเป็นคนไทย มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพ น� ำ ไปสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังนี้
1. พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก�ำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและ
การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา
เพื่อการอาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” หรือผู้อ�ำนวยการ
การเรียนรู้ท�ำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจแนะน�ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิ จ กรรม และสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เรี ย น และมี บ ทบาทเป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา  เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกันไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ
อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก
รายงานประจ�ำปี 2563
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เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Global Goals for Sustainable Development) สร้ า งกลไก
ความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น หรื อ ต� ำ บล
ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุน ให้เด็กวัยเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา  จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา  จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นในการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ�ำเป็นตลอดจนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลัก
ประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน�ำ
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการคือ“มีความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน�ำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด�ำเนินการเพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่ า งกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทย
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย
มาเป็ น หลั ก ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือ
น้อยจนเกินไป อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส�ำคัญ
เนื่ อ งจากเป็ น นโยบายที่ ก ระจายอ� ำ นาจการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษา 
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งระดับส�ำนักงาน ในส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่
สถานศึ ก ษา  ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ส� ำ นั ก งานส่ ว นกลาง และให้ มี ค วามทั น สมั ย พร้ อ มที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  หน่วยงานส�ำนักงานเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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รวมทั้งสิ้น(คน)

รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

ระดับชั้น
7,192
29,568
30,025
66,785
32,020
31,884
31,698
31,570
31,682
31,769
190,623
19,958
19,658
19,567
59,183
10,661
10,625
10,539
31,825
348,416

6,847,609

ห้องเรียน

62,754
448,293
469,887
980,934
516,621
513,370
515,301
527,408
533,992
537,997
3,144,689
601,639
574,633
559,758
1,736,030
336,720
328,291
320,945
985,956
-

นักเรียน

ปีการศึกษา 2560

1:20

ห้องเรียน:
นักเรียน
1:09
1:15
1:15
1:15
1:16
1:16
1:16
1:17
1:17
1:17
1:16
1:30
1:29
1:29
1:29
1:32
1:31
1:31
1:31
84,210
410,262
465,915
960,387
539,286
500,558
510,539
515,325
525,686
529,862
3,121,256
587,055
583,983
555,787
1,726,825
335,762
316,072
316,727
968,561
1,450
1,366
1,280
4,096
6,781,125
6,781,125

นักเรียน

1:20

7,803
28,945
29,832
66,580
31,776
31,305
31,353
31,145
31,210
31,361
188,150
20,049
19,770
19,533
59,352
10,585
10,457
10,531
31,573
67
76
72
215
345,870

ห้องเรียน

ห้องเรียน:
นักเรียน
1:11
1:14
1:16
1:14
1:17
1:16
1:16
1:17
1:17
1:17
1:17
1:30
1:30
1:28
1:30
1:32
1:30
1:30
1:31
1:22
1:18
1:18
1:19

ปีการศึกษา 2561

6,656,977

70,502
401,713
427,312
899,527
532,368
523,067
497,441
509,953
513,325
521,351
3,097,505
584,888
567,199
554,703
1,706,790
337,173
312,626
299,539
949,338
1,442
1,183
1,192
3,817

นักเรียน

343,709

6,410
28,777
29,396
64,583
31,746
31,435
31,095
31,139
31,026
31,153
187,594
20,041
19,944
19,631
59,616
10,724
10,547
10,453
31,724
65
64
63
192

ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2562

1:19

ห้องเรียน:
นักเรียน
1:11
1:14
1:15
1:14
1:17
1:17
1:16
1:16
1:17
1:17
1:29
1:28
1:28
1:29
1:31
1:30
1:29
1:30
1:30
1:22
1:18
1:19
1:20
6,600,745

71,292
383,915
420,753
875,960
494,601
523,327
523,968
499,775
510,580
510,891
3,063,142
577,813
566,311
543,566
1,687,690
351,697
320,005
302,251
973,953
-

นักเรียน

ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน จ�ำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 – 2563

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

344,611

6,413
28,584
29,420
64,417
31,434
31,611
31,459
31,088
31,184
31,165
187,941
20,153
19,986
19,852
59,991
11,013
10,716
10,533
32,262
-

ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2563

1 : 19

ห้องเรียน:
นักเรียน
1 : 11
1 : 13
1 : 14
1 : 14
1 : 16
1 : 17
1 : 17
1 : 16
1 : 16
1 : 16
1 : 16
1 : 29
1 : 28
1 : 27
1 : 28
1 : 32
1 : 30
1 : 29
1 : 30
-

ตารางที่ 2 จ�ำนวนนักเรียน จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2563
ขนาด
โรงเรียน
ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จำ�นวนนักเรียน(คน)
ไม่เกิน 20 คน
21 - 40 คน
41 - 60 คน
61 - 80 คน
81 - 100 คน
101 - 120 คน
รวม
121 - 200 คน
201 - 300 คน
301 - 499 คน
500 - 1,499 คน
1,500 - 2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนนักเรียน จำ�แนกตามปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563
8,603
10,089
1,117
9,802
68,367
64,668
68,010
65,645
167,665
169,116
173,361
174,839
240,202
237,366
238,713
241,823
255,318
252,804
252,035
246,122
250,757
247,404
239,848
230,761
990,912
981,447
973,084
968,992
1,059,887
1,059,848
1,049,912
1,067,662
852,149
842,202
820,802
806,231
832,547
808,112
779,715
760,472
1,484,988
1,465,763
417,218
1,367,231
757,258
766,068
761,752
779,848
869,868
857,685
841,930
850,309
6,847,609
6,781,125
5,227,195 5,631,753

ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียน
ตารางที่ 3 จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562
ขนาดโรงเรียน

จำ�นวนนักเรียน (คน)

ขนาดที่ 1

ไม่เกิน 20 คน
21 - 40 คน
41 - 60 คน
61 - 80 คน
81 - 100 คน
101 - 120 คน
รวม

จำ�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามปีการศึกษา (โรง)
2560
2561
2562
2563
1,159
1,170
1,117
1,076
2,139
2,065
2,164
2,086
3,337
3,361
3,445
3,482
3,456
3,411
3,431
3,471
2,848
2,825
2,813
2,751
2,292
2,257
2,188
2,110
15,231 15,089 15,158 14,976
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562 (ต่อ)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จำ�นวนนักเรียน (คน)
121 - 200 คน
201 - 300 คน
301 - 499 คน
500 - 1,499 คน
1,500 - 2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามปีการศึกษา (โรง)
2560
2561
2562
2563
6,882
6,885
6,828
6,963
3,527
3,478
3,392
3,328
2,209
2,135
2,060
2,003
1,884
1,846
1,763
1,691
394
401
397
406
278
278
273
275
30,405 30,112 29,871 29,642

ตารางที่ 4 จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำแนกตามประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2563
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563

ประถม

ประเภทโรงเรียน (โรง)
สามัญ
สงเคราะห์

27,948
27,655
27,414
27,184

2,358
2,358
2,358
2,358

48
51
51
52

พิเศษ
51
48
48
48

รวม
30,405
30,112
29,871
29,642

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้เรียน
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย โดยยึดตามกรอบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร และด�ำเนินการทดสอบกับนักเรียนจากสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งประเทศ ได้ด�ำเนิน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบมีดังนี้
1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้ เรี ย นระดั บชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของประเทศ มีสถานศึกษาที่เข้าสอบ จ�ำนวน 30,638 แห่ง
รวมนักเรียนที่เข้าสอบ จ�ำนวน 739,144 คน ส่วนผลการทดสอบจ�ำแนกตามสังกัดได้ดังนี้
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ตารางที่ 6 จ�ำนวนโรงเรียนและจ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละสังกัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จำ�นวน
โรงเรียน

ชื่อสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักการศึกษาพัทยา (พัทยา)
โฮมสคูล (โฮมสคูล)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ระดับประเทศ

26,788
2,183
46
10
15
947
431
218
30,638

ร้อยละ
ของ
โรงเรียน
87.43
7.12
0.15
0.03
0.05
3.09
1.41
0.71
100

จำ�นวน
ผู้เข้าสอบ
496,272
153,672
3,490
1,263
78
50.551
30,885
2,933
739,144

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าสอบ
67.14
20.79
0.47
0.17
0.01
6.84
4.18
0.40
100

2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�ำแนกตาม
สังกัด พบว่า  ในภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสังกัดเท่ากับ 45.70 โดยโรงเรียนสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (59.69) รองลงมาคือ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (46.61) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (45.82) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�ำแนกตามสังกัด
ความสมารถ

สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.กทม.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
สำ�นักการศึกษาเมืองพัทยา (พัทยา)
โฮมสคูล
รวมทุกสังกัด

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม
(Thai Language) (Mathematics) 2 ด้าน
46.00
45.64
45.82
48.33
44.88
46.61
44.15
40.58
42.36
47.54
42.12
44.83
59.41
59.97
59.69
36.35
34.42
35.39
41.06
36.44
38.75
42.99
40.30
41.64
46.46
44.94
45.70
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ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาที่เข้าทดสอบทั้งสิ้น จ�ำนวน 30,535 แห่ง และผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบ จ�ำนวน 793,018 คน (ปกติ จ�ำนวน 749,256 คน พิเศษ จ�ำนวน 40,902
คน Walk-in จ�ำนวน 3,027 คน) ส่วนผลการทดสอบจ�ำแนกตามสังกัดมีดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�ำแนกตามสังกัด
คะแนนทดสอบ RT
ด้าน
การอ่าน
ออกเสียง

ประเทศ สพฐ.

สช.

อปท. กทม.

สกอ.

ตชด. พัทยา โฮมสคูล

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

68.50

67.49 70.77 67.08 75.59 78.55 54.19 72.40 75.85

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

14.61

14.23 15.55 15.13 13.55 12.90 13.91 15.75 13.64

72.81

72.51 73.33 71.68 76.76 79.13 66.29 71.75 73.46

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

10.60

10.33 11.29 11.04 10.16 9.83 10.57 11.33 10.95

รวม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
2 สมรรถนะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

70.66

70.00 72.05 69.38 76.17 78.84 60.24 72.07 74.65

23.46

22.76 25.31 24.26 21.97 21.47 22.24 25.57 23.89

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา  2562 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
จ�ำแนกตามปีการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา 2561
54.61
35.65
38.83
ไม่ได้จัดสอบ
35.47
ปีที่ 6
2562
47.95
31.60
34.30
ไม่ได้จัดสอบ
30.86
ผลต่างระหว่าง ปีกศ. 62 และ 61 -6.66
-4.05
-4.53
ไม่ได้จัดสอบ
-4.61
ระดับประเทศ ปีกศ.62
49.07
32.90
35.55
ไม่ได้จัดสอบ
34.42
ผลต่างระหว่างปีกศ.62
-1.12
-1.3
-1.25
ไม่ได้จัดสอบ
-3.56
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
มัธยมศึกษา 2561
55.04
30.28
36.43
ไม่ได้จัดสอบ
29.10
ปีที่ 3
2562
55.91
26.98
30.22
ไม่ได้จัดสอบ
32.98
ผลต่างระหว่างปีกศ. 62 และ 61 +0.87
-3.3
-6.21
ไม่ได้จัดสอบ +3.88
ระดับประเทศ ปีกศ.62
55.14
26.73
30.07
ไม่ได้จัดสอบ
33.25
ผลต่างระหว่างปีกศ.62
+0.77
+0.25
+0.15 ไม่ได้จัดสอบ
-0.27
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
มัธยมศึกษา 2561
48.16
31.04
30.75
35.48
31.15
ปีที่ 6
2562
43.02
25.62
29.40
36.10
28.97
ผลต่างระหว่างปีกศ. 62 และ 61 -5.14
-5.42
-1.35
+0.62
-2.18
ระดับประเทศ ปีกศ.62
42.21
25.41
29.20
35.70
29.20
ผลต่างระหว่างปีกศ.62
+0.81
+0.21
+0.2
+0.4
-0.23
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับชั้น

ปีการศึกษา
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ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบจ�ำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
จ�ำแนกตามปีการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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จำ�นวนร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561

+เพิ่ม/-ลด

43.14
ไม่มีการจัดสอบ
7.34
8.47
10.83

50.11
ไม่มีการจัดสอบ
12.93
17.17
15.66

-6.97
ไม่มีการจัดสอบ
-5.59
-8.70
-4.83

63.98
ไม่มีการจัดสอบ
9.09
8.14
2.33

59.82
ไม่มีการจัดสอบ
4.59
9.58
9.45

+4.16
ไม่มีการจัดสอบ
+4.50
-1.45
-7.12

30.38
5.42
8.25
9.00
5.42

45.23
3.97
11.03
14.18
5.46

-14.85
+1.45
+4.28
-2.03
-8.76

ส่วนที่ 2

ผลการด�ำเนินงาน

ส่วนที่ 2
ผลการด�ำเนินงาน
นโยบายที่ 1

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำโครงการที่เป็น
ลักษณะโรงเรียนประจ�ำพักนอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสงขลา  (อ�ำเภอจะนะ เทพา  นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยก�ำหนดให้อ�ำเภอมีโรงเรียน
ประจ�ำพักนอนระดับประถมศึกษา  1 โรงเรียน และโรงเรียนประจ�ำพักนอนระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 37 อ�ำเภอ 73 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายการรับนักเรียน 1) ครอบครัว ผู้มีรายได้ไม่เกิน
30,000 บาท/ปี 2) เป็นนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ 3) เป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา  ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ด�ำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 64 โรงเรียน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการด�ำเนินโครงการ
โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยมีกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

ผลการด�ำเนินงาน
1. โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา  2561 ส�ำหรับ
นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา  นราธิวาส และสงขลา  4 อ�ำเภอ
(อ�ำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
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1.1 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจ�ำนวน 4,239 คน
		
1.2 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจ�ำนวน 5,049 คน (เพิ่มขึ้น 810 คน)
		
1.3 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนจ�ำนวน 5,629 คน (เพิ่มขึ้น 580 คน)
ซึ่งในปีการศึกษา  2563 นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 97 เป็นนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน
ส่งผลให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะเป็นที่ต้องการและเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ควบคู่กับหลักศาสนา  พร้อมศาสตร์พระราชา 
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91 เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองจึงมีความพึงพอใจ
และไว้ใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ และเป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงอีกทางหนึ่ง
3. นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้รอบ มีเหตุผล
ในการคิด สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่
ห่ า งไกลได้ มีโ อกาสเข้าถึงการศึก ษาได้มากขึ้น เป็ นก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศชาติ ต ่ อ ไป
ตามแนวทางการด�ำเนินโครงการ คือ กินอิ่ม นอนอุ่น ได้โอกาส ลดความเหลื่อมล�้ำ

แนวทางการพัฒนา
1. ก�ำหนด วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ เพื่ อ ป้ อ งกั น นั ก เรี ย นได้ รั บ
ทุนการศึกษาซ�้ำซ้อน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการให้แก่บุคลากรผู้ดูแลนักเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายครูผู้ดูแลนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ/
เครือข่ายโรงเรียนประชารัฐฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านบุคลากร ความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ท�ำการเกษตรที่เพียงพอ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้
7. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพและฝึกประสบการณ์อื่น ๆ ให้กับ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรและนักเรียน
8. เพิ่มจ�ำนวนบุคลากร เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ครูผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ
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9. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีความก้าวหน้า  เช่น การบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
10. พัฒนาให้มีการสร้างอาคารพักนอนแบบถาวร แยกนักเรียนชาย หญิง เป็นสัดส่วน
และชัดเจน
11. จั ด สรรรถยนต์ เพื่ อ ใช้ ใ นภารกิ จ ต่ า ง ๆ เช่ น การน� ำ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และน�ำนักเรียนที่เจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลในยามฉุกเฉิน
12. โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ดี สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างมาก เป็นการลดความเหลื่อมล�้ำให้กับนักเรียนที่ครอบครัว
มีรายได้น้อย ครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ และนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้โครงการอยู่ต่อเนื่อง
ต่อไป
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โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ความเป็นมา
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ น�ำกีฬา
สู่ระบบการศึกษา  โดย รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) มอบนโยบายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”
ด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะกล่าวคือ ระยะที่ 1 “จุดประกาย
ความฝัน” ก�ำหนดจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัวหันมาสนใจในการเล่นกีฬา
อย่างทั่วถึงสร้างความตระหนักให้ความส�ำคัญของการกีฬาที่จะน�ำไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของตนเองและครอบครัว ตลอดจนค้นหาช้างเผือกที่มีความสามารถด้านกีฬา  และจัดต่อเนื่องทุกปี
ระยะที่ 2 “มุ่งมั่นสู่อนาคต” เป็นการน�ำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา
และแผนการเรียนศิลป์ภาษา - กีฬา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และก�ำหนด
รายวิชาการกีฬาเป็นวิชาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบโรงเรียนประจ�ำ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพน�ำความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ
ทักษะกีฬา มีระเบียบวินัย ปลูกฝังความเป็นไทย มีความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว เสริมสร้าง ความสมานฉันท์
และก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความส�ำเร็จ”
เป็นการต่อยอดให้นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา  และแผนการเรียน
ศิลป์ - กีฬา  ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาสายเทคโนโลยี
และสายปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ” ระหว่ า ง สพฐ., สอศ. และกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา  วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม (สกอ. เดิม) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติตามความเห็น
ของส�ำนักงบประมาณซึ่งเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด�ำเนินการ
โครงการสานฝั น การกี ฬ าสู ่ ร ะบบการศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ภายใต้ แ ผนการด� ำ เนิ น งานใน
5 ปีการศึกษา  (ปีการศึกษา  2561 - 2565) โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2569
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ผลการด�ำเนินงาน
1. การด�ำเนินการในปีการศึกษา  2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ต้น และห้องเรียนพิเศษ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา และแผนการเรียน
ศิลป์ - กีฬา) ระดับ ม.ปลาย จ�ำนวน 12 โรงเรียน มีนักเรียนในโครงการฯ จ�ำนวน 1,954 คน
ใน 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา, โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์
ประสาน”, โรงเรียนบันนังสตาวิทยา, โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์, โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี, โรงเรียนสวน
พระยาวิทยา, โรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา, โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์, โรงเรียนทุ่งยางแดง
พิทยาคม, โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยให้ทุนการศึกษา  จ�ำนวน 40,000 บาท/
ปีการศึกษา
2. การด�ำเนินงานของโรงเรียนในโครงการประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรม มีภาพความส�ำเร็จ
เชิงประจักษ์ ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนในการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับชาติ
3. ด�ำเนินการให้มีการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา  ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่มีความพึงพอใจ และเป็นที่ต้องการของ
เยาวชนในพื้นที่ และเป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงอีกทางหนึ่ง ดั่งค�ำขวัญที่ว่า  “จุดประกาย
ความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความส�ำเร็จ”

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
น�ำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา  และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเกิดการรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐดียิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพ และเป็นยุวชนต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ

30
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โครงการลูกเสือจิตอาสาท�ำความดีเพื่อพ่อ

ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมกันทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 อาทิ กิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศล หรือบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ
และกิจกรรมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
และโรงเรียน ในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 อาทิ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศล หรือบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและกิจกรรมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยน�ำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ท�ำความดีเพื่อพ่อ นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเรียงความวันพ่อ
จดหมายถึงพ่อหรือผู้มีอุปการคุณ ประกวดภาพวันพ่อ สายใยแห่งความรัก และอื่น ๆ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน
ได้แก่

32

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 129 เขต ด�ำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรมช่วยผู้ป่วยยากไร้/ผู้สูงอายุ
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์/ปลูกต้นไม้/ป่าชายเลน/ปรับภูมิทัศน์/เก็บขยะ/สร้างฝายชะลอน�้ำ
กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรบ�ำเพ็ญกุศล
กิจกรรมแต่งค�ำประพันธ์/เขียนเรียงความวันพ่อ/จดหมายถึงพ่อ
พัฒนาค่ายลูกเสือ
กิจกรรมประกวดวาดภาพวันพ่อ
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมบริจาคโลหิต
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย
เสียสละ สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด เพื่อการด�ำเนินตามนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีต่องานลูกเสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลักษณะ
พึงประสงค์มีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ความจงรักษ์ภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา 
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้นเพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
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นโยบายที่ 2

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน
กิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีการศึกษา 2562

ความเป็นมา
ส� ำ นั ก งานโครงการสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า  กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ส� ำ นั ก พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก�ำหนดจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารประจ�ำปีการศึกษา  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และส่งเสริม พัฒนาแนวความคิดให้กับบุคลากร
ครู และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด�ำริฯ และเพื่อให้บุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนา
กระบวนการท�ำงานโครงการตามพระราชด�ำริให้หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ โดยน�ำเสนอ
ผ่านการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย ซึ่งได้มีการด�ำเนินการแข่งขัน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

ผลการด�ำเนินงาน
โดยในปีนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้ด�ำเนินการ
จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย โดยได้จัดประกวดแข่งขัน 5 กิจกรรม
ประกอบด้วย 1) การประกวดแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นอนุบาล
2) การประกวดแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 3) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 4) การประกวดการน�ำเสนอ
34
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สร้างส�ำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ 5) การแข่งขันพูดภาษา
อังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ
คื อ ระดั บ เขต ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ (รอบตั ด สิ น ) เพื่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ ช นะเลิ ศ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

แนวทางการพัฒนา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้อง
ตามบริบท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชด�ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเหมาะสมตามบริบทพื้นที่นั้น ๆ
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โครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของนานาชาติ

ความเป็นมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถท�ำการวิจัย
และพัฒนา  เพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดท�ำโครงการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
12 แห่ง ร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด�ำเนินการน�ำร่องจัดการศึกษาส�ำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2543 พบว่า  ได้ผลดียิ่ง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และระดับนานาชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของนานาชาติ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส�ำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในลักษณะ
ของโรงเรียนประจ�ำ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ ใ นภู มิ ภ าคนั้ น ๆ และเป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ที่สามารถท�ำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้

ผลการด�ำเนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยแหล่งเรียนรู้และสื่อในห้อง STEM Lab ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา  สามารถคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ ได้รับการบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนักพัฒนาที่ดี
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่น รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
มีความรอบรู้ สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านชิ้นงาน
และสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ได้ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
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2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง มีความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ
Thailand–Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020)
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับนักเรียนประจ�ำและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามแนวทางการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนรายหัว ได้แก่ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าบริการหอพัก ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาโครงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและอื่น ๆ ตามแผนฯ
4. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก (University of Otago) ประเทศนิวซีแลนด์
5. ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6. นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ 2 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่อ
ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น มีความพร้อมในการไปศึกษาต่อ
ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและมุ่งสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
นวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถแข่งขันในเวที
ระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำระดับนานาชาติ
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โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะการแข่งขัน
ในศตวรรษที่ 21 ระดับมาตรฐานสากล

ความเป็นมา
ในปี 2552 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบตามแนวคิด “Raising the Bar and Closing the Gap” คือ โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก
ที่เผชิญปัญหาอุปสรรคบางประการ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด
ขจั ด ปั ญ หาอุ ป สรรค สร้ า งความพร้ อ มให้ โรงเรี ย นเพื่ อ เดิ น หน้ า ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาต่ อ ไป
ส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อมก็จะพัฒนายกระดับให้สูงขึ้น โดยใช้ความเป็นมาตรฐานของสากลเป็นแกน
อ้ า งอิ ง คื อ ผู ้ เรี ย นมี ศั ก ยภาพและความสามารถทั ด เที ย มกั บ มาตรฐานของประเทศที่ มี คุ ณ ภาพ
การศึกษาสูง (ประเทศที่มีผล PISA หรือ TIMSS สูงในระดับ 50% บน) มีความสามารถในการร่วมมือ
ท�ำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียน
สู่เป้าหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง จึงได้ด�ำเนิน “โครงการพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล” โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพสูง ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 3 รุ่น รวม 1,599 โรงเรียน เพื่อยกระดับให้มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
จากการศึกษา  พบว่า  ถ้าจะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนั้น โรงเรียนจะ
ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ปรับให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together
และ Learning to Be โดยการเพิ่มรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ส�ำหรับด้านการบริหาร ได้พัฒนาการบริหารของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ “Office of Basic
Education Commission Quality Award: OBECQA” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสาร 2 ภาษา, ล�้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) เพื่อให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
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ผลการด�ำเนินงาน
ครั้งที่ 3

1. สรุปและจัดท�ำรายงานเวทีศักยภาพงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี 2563 - 2564 และจัดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 6 - 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
3. จั ด ท� ำ แบบสอบถามแบบสอบถามแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย น
การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study : IS)
4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน IS และปรับปรุงแนวทางการบริหารด้วยระบบคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21
5. จั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
(Roving Team)
6. ประสานให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผดุงคุณภาพและพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียน
การสอน IS และบริหารด้วยระบบคุณภาพตาม OBECQA โดยปี 2563 มีโรงเรียนที่สมัครขอรับ
การประเมินระดับ ScQA จ�ำนวน 107 โรงเรียน ระดับ OBECQA จ�ำนวน 80 โรงเรียน
จากการด�ำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมาของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด จ�ำนวน 1,540 โรงเรียนจากทั่วประเทศ เป็นระดับชั้นประถมศึกษา  จ�ำนวน 249
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 1,287 โรงเรียน และสังกัดการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 4 โรงเรียน
รายละเอียดปรากฏตามตารางข้อมูลสารสนเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียนในโครงการทั้งหมด
รุ่นที่
1
2
3
รวม

จ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประถม
มัธยม
อื่น ๆ
119
369
0
84
147
1
46
771
3
249
1,287
4

รวม
488
232
820
1,540
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ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
ระดับ ScQA และระดับ OBECQA
ระดับ ScQA
ประถม
มัธยม
11
53
144
400
5
64
32
28
4
249
196
794

ปี พ.ศ.
2557
2557 - 2558
2558
2559
2559 - 2560
2559 - 2560 (เพิ่มเติม)
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

ระดับ OBECQA
ประถม
มัธยม
11
51
35
178
0
5
12
45
58
249

ข้ อ มู ล จ� ำ นวนโรงเรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง สพฐ.
(OBECQA) ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
ScQA

ปี พ.ศ.

2562
2563

OBECQA

ประถม

มัธยม

ประถม

มัธยม

8
1

98
106

6
2

63
76

ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2563
จ�ำนวน 79 โรงเรียน
ประถม
-

มัธยม
79
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
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แนวทางการพัฒนา
1. ประชุมปฏิบัติการทบทวน วางแผน และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
สูส่ มรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล และปรับเกณฑ์ฯ OBECQA (2564 - 2565)
2. จัดท�ำเอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 1) คู่มือเกณฑ์สู่การปฏิบัติ 2) คู่มือการเขียน
รายงานตามเกณฑ์ 3) คู่มือการประเมิน
3. ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ วิ ท ยากรที ม พี่ เ ลี้ ย งในการออก Site Visit
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการประเมินตนเองระดับ ScQA รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแก่โรงเรียนที่
ผ่านการประเมินตนเอง ScQA เพื่อสมัครขอรับการพัฒนาต่อยอดสู่ระดับ OBECQA รองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
สู่สมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
6. จัดสัมมนา  PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนา
สู่สมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ตามเป้าหมายชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน (Independent Study : IS)
4 ภูมิภาค
7. คณะกรรมการกลางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและสร้างความเข็มแข็งแก่โรงเรียนที่ผ่าน
การประเมิน OBECQA เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการติดตามประเมิน TQA จากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (ลงฝังตัว) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ
8. ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารวางกรอบรู ป แบบในการวิ จั ย และพั ฒ นา  สรุ ป และจั ด ท� ำ รายงาน
การพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41

42

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

ความเป็นมา
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า  ทักษะความสามารถของแรงงาน
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และภาคบริการต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภครูปแบบการค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ทําให้
เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น
จากค�ำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลง
ต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มี 12 นโยบายหลัก โดยหนึ่งในนั้นก็คือด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย โดยเฉพาะการจั ด การศึ ก ษา
เชิงบูรณาการกับการท�ำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง สามารถก�ำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม
ที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และจากการมีพระราชบัญญัติประกาศให้
3 จังหวัดในภาคตะวันออกคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นเขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งส่งผลถึงความต้องการแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและ
ทั ก ษะขั้ น สู ง ในการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะทางด้ า นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และทักษะความรู้ของ 10 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมก�ำลังคนที่ก�ำลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการผลิตก�ำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในอนาคต รวมทั้ ง เร่ ง รั ด และขยายผลระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ การยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
จะต้องยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตระหนักถึงการสร้างเจตคติ และสร้างก�ำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศในเขตการพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
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ผลการด�ำเนินงาน
1. ร่ า งหลั ก สูตร การจัดการเรียนรู้ และการวั ด และประเมิ นผล ของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
2. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
(79 โรงเรียน) ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3. เขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) (2 เขตพื้นที่การศึกษา) ได้รับงบประมาณในการก�ำกับ และดูแลสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาครูของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอื่น)
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Digital Literacy)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) วิทยาการค�ำนวณ
(Computing Science) การเขียนโค้ด (Coding) และด้าน
การประกอบอาชี พ 10 อุ ต สาหกรรม สะเต็ ม ศึ ก ษา  (STEM
Education) โครงการ Kidbrigth วิทยาการหุ่นยนต์และการบูรณา
การด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC)
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เส้ น ทางการประกอบอาชี พ ตามความถนั ด ของผู ้ เ รี ย น
และความต้ อ งการของตลาดแรงงานในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
3. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นต้นแบบของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC)
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC)
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โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ

ความเป็นมา
ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด�ำเนินการ
โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน�ำกระบวนการพัฒนานักเรียนผู้แทนโอลิมปิกมาใช้ในโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2555
น�ำร่องในโรงเรียน 36 แห่ง ปัจจุบัน มีศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. จ�ำนวน 125
ศูนย์ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ จ�ำนวน 25 ศูนย์ วิชาเคมี จ�ำนวน 25 ศูนย์ วิชาชีววิทยา  จ�ำนวน 27 ศูนย์
วิชาคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 14 ศูนย์ วิชาคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 25 ศูนย์ วิชาภูมิศาสตร์ จ�ำนวน 5 ศูนย์
และวิชาดาราศาสตร์ จ�ำนวน 4 ศูนย์

ผลการด�ำเนินงาน
1. อบรมครู ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ ตามแนวทางหลักสูตรมาตรฐานสากล (สอวน.) จ�ำนวน 1,800 คน
2. อบรมนักเรียน ในวิชา  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ตามแนวทางหลักสูตรมาตรฐานสากล (สอวน.) จ�ำนวน 8,750 คน
3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
4. นั ก เรี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองให้ มี ศั ก ยภาพเที ย บเท่ า ระดั บ มาตรฐานสากล
และเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศชาติ
5. โรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
6. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถลดความเหลื่อมล�้ำในการจัดการ
ศึกษาระดับมาตรฐานสากล โดยกระจายโอกาสให้นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคสามารถเรียนรู้ และร่วมทดสอบ
เพื่อเข้าร่วมโครงการ และครูทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสพัฒนาตนเองตามแนวทางมาตรฐานสากล
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มจ�ำนวนศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนครูและนักเรียนที่มีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. การพัฒนาครูและนักเรียน เน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามแนวทางหลักสูตร
โอลิมปิกวิชาการเน้นความเข้มข้นภาคปฏิบัติเพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึง
เข้าใจโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ROADSHOW การแข่งขัน เป็นต้น
4. สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายวิชาการ/เครือข่ายร่วมพัฒนา  เพื่อกระจายโอกาสสู่ภูมิภาค
ลดความเหลื่อมล�้ำทางจัดการศึกษา
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โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021

ความเป็นมา
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล Programme for International
Student Assessment 2018 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organisation
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
PISA เป็นการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูล
แก่ระดับนโยบาย การประเมินของ PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้
และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่า  “ความฉลาดรู้”
(Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การประเมิน
นักเรียนจะวัดทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวไปพร้อมกัน แต่จะเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละรอบ
การประเมิน ซึ่งความฉลาดรู้ทั้งสามด้านนี้
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้
ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชากรจ�ำเป็น
ต้ อ งมี เ พื่ อ การพั ฒ นาและการแข่ ง ขั น
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส�ำหรับ PISA 2022 ที่จะด�ำเนินการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ในเดื อ นสิ ง หาคม 2565
จะเป็นรอบการประเมินที่จะเน้นความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีการปรับกรอบ
โครงการประเมิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ ส ภ า พ บ ริ บ ท แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
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ดังนั้น เพื่อให้ด�ำเนินงานมีการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022
สู่จุดหมาย ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาตามเจตนารมณ์ของโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในก�ำกับ ดูแล
รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา  ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการข้อค้นพบจาก PISA
สู่ระดับห้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ. 2565
โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

ผลการด�ำเนินงาน
1. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา  จ� ำ นวน 53 เขตพื้ น ที่
การศึกษา เขตละ 3 คน (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดเมนท์ละ 1 คน) รวมทั้งสิ้น 159 คน
มีความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน PISA 2022 และสามารถใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์
PISA-Style Online Testing ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตสื่อออนไลน์ จ�ำนวน 2 คลิป เนื้อหาการสมัครเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์
PISA-Style Online Testing เผยแพร่ผ่าน YouTube มีจ�ำนวนผู้เข้าชม 3,500 คน
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย PISA 2022 จ�ำนวน 336,285 คน ได้รับการฝึกทักษะการประยุกต์ใช้
ทักษะการคิดแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริง ทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ของเด็กไทย

แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มข้อสอบในระบบคลังข้อสอบออนไลน์ PISA-Style Online Testing ให้มากขึ้น 100 ข้อ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ารับการประเมินได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการติดตามความก้าวหน้า
ในการพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาตามกรอบการประเมิน PISA ได้
2. ส่งเสริมทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมาย (Meaningful learning theory) การเรียน
ที่นักเรียนสามารถ เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ ผ่านการประยุกต์ใช้สถานการณ์ในข้อสอบ
PISA สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาสื่อเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Book) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนตามเวลา
ที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน
48
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นโยบายที่ 3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและมีงานท�ำ

ความเป็นมา
จากนโยบายการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2560 - 2564)
ซึ่งเป็นทิศทางและกลไกในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานทั้งระบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความต้องการโดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมี
การพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ด�ำเนินนโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับ
เยาวชนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันโดยการพัฒนานักเรียนควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการ
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) ผ่านกระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการเสริมทักษะอาชีพ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work experience)
ทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความชอบอาชีพของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนค้นพบตนเอง
สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมเป็นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ สามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเอง
และประกอบสัมมาชีพที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม

ผลการด�ำเนินงาน
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นงานแนะแนว
ในสถานศึกษาทั้งครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ และทักษะชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) อย่างเป็นระบบ
โดยในปีการศึกษา  2563 ได้มีการส�ำรวจและประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์แนะแนวประจ�ำจังหวัด
77 จังหวัด จ�ำนวน 78 ศูนย์ และศูนย์แนะแนวประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 183 ศูนย์ รวม 261 ศูนย์
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจ�ำจังหวัดและประจ�ำเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ให้ศูนย์แนะแนวประจ�ำจังหวัดและศูนย์แนะแนว
ประจ�ำเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้ศูนย์แนะแนวฯ ได้ร่วมยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวและ
ด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ ในการเป็ น ต้ น แบบการแนะแนวและขยายผลการแนะแนวให้ ค รอบคลุ ม
50
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ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�ำแผนพัฒนาการแนะแนว
และแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561 - 2565) ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อเป็นทิศทางสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กอรปกับในช่วงที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการจัดท�ำแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) เพื่อให้
ครูแนะแนว ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว หรือครูผู้ที่สนใจ น�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยค�ำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเป็นส�ำคัญ

แนวทางการพัฒนา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดท�ำแผนและทิศทางการด�ำเนินงานงานแนะแนวให้สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทและความสนใจของนั ก เรี ย น สถานศึ ก ษาพั ฒ นา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการมี ง านท� ำ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ท� ำ แบบวั ด ความถนั ด ด้ า นอาชี พ
เพื่อเป็นข้อมูล และสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาครูแนะแนว
และครูที่ปรึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและตัดสินใจ
วางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและการประอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับศักยภาพ ความสนใจของนักเรียนตามทิศทางของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

51

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมา
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การน� ำ โมเดล Thailand 4.0 โดยน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวคิ ด หลั ก
ในการพัฒนาประเทศ ได้ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การด�ำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะด�ำเนินการปฏิรูป
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม สอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเป้าหมาย เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency-based Curriculum) ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ และมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
น้ อ มน� ำ พระราชปณิ ธ านและพระราชกระแสด้ า นการศึ ก ษา  ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
และสถาบันพระมหากษัตริย์ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความปรองดองและสมานฉันท์ ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา 
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู ่ ใ นตั ว ตนของแต่ ล ะบุ ค คล และรู ้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน�ำความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และด�ำรงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

52

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการด�ำเนินงาน
1. รายละเอียดของระดับสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงของสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลัก ขอบข่ายการเรียนรู้ และระบบการวัดและประเมินผล
2. จัดท�ำ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ: Competency based Curriculum) และชี้ แจงสร้ า งความเข้ า ใจแก่ บุ ค ลากรในส่ ว นกลางสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประชุ ม คณะกรรมการสื่ อ สารและการมี ส ่ ว นร่ ว ม ในคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1 และจัดท�ำ Infographic, clip video สร้างการรับรู้เรื่องหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เผยแพร่บน social media
4. ประสานการด�ำเนินงานเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คุรุสภา  และ
หน่วยงานผลิตครู เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด�ำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องและสังคม ปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาสื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกอบรมวิทยากรแกนน�ำในการน�ำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่การปฏิบัติ ขยายผลการน�ำกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานสู่โรงเรียน
ทั่วไป และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  และครูแนะแนว ได้รับการอบรม
โปรแกรมพั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษาแบบออนไลน์ (http://cse-elearning.obec.go.th) ให้ ค รบ
ทุกโรงเรียนและทุกคน รวมทั้งขยายผลการอบรมไปยังโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความเป็นมา
โครงการ “บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย ประเทศไทย” เป็ น โครงการตามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้คณะกรรมการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย น�ำไปพิจารณาริเริ่มด�ำเนินการน�ำร่องในประเทศไทย โดยพระองค์
ท่ า นได้ ท อดพระเนตรตั ว อย่ า งโครงการเมื่ อ คราวเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เยื อ นประเทศเยอรมั น
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ ง เป็ น โครงการด้ า นการศึ ก ษา  ในระดั บ ปฐมวั ย ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในการนี้ มู ล นิ ธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ได้ด�ำเนินการให้มีการศึกษาโครงการโดยประสานโครงการ Haus der
Kleinen Forscher “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น�ำร่องการจัดกิจกรรมของโครงการ ระดับปฐมวัย มาตั้งแต่
ปีการศึกษา  2554 ถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย ทั้ ง สิ้ น 26,559 โรงเรี ย น โดยขยายผลการจั ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ใ นชั้ น เรี ย น
ระดับปฐมวัย ผ่านผู้น�ำเครือข่ายท้องถิ่น 183 เขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายอื่น ๆ อีก 57 แห่ง
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 8 เครือข่าย พบว่าการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (co - construction)
การรู้คิด (meta - cognition) และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (project approach) ใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21
ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ในปี ก ารศึ ก ษา  พ.ศ. 2561
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ขยายโครงการสู่ระดับประถมศึกษา  โดยมีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 182 โรงเรียน จาก 183 เขต
พื้นที่การศึกษา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 914 โรงเรียน
รวมจ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น 1,096 โรงเรียน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปีการศึกษา  2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การฝึ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ใ ห้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น จากการประชุ ม สั ม มนา
แบบกลุ ่ ม เป็ น การประชุ ม สั ม มนาแบบออนไลน์ มี ก ารจั ด โครงการการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนา
คุ ณ ภาพครู ผู ้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ด้ า นเทคนิ ค การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัว และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา และเพื่อให้
ผู ้ ป กครองมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ กิ จ กรรม โดยการร่ ว มท� ำ การทดลองง่ า ย ๆ ช่ ว ยเตรี ย มอุ ป กรณ์
การทดลองต่าง ๆ ส่งเสริมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่บ้านให้กับเด็ก ๆ ได้
2. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แ ละคุ ณ ครู ผู ้ ส อนปลายทางร่ ว มรั บ ชมการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ
ได้ทบทวนแนววิธีการสอน (pedagogy) และเรียนรู้การท�ำกิจกรรมการทดลองไปพร้อมกับวิทยากร
มีการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมที่โรงเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ และท�ำกิจกรรมรายบุคคลที่บ้านเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรค สถานที่ ต ่ า ง ๆ โดยมี ก ารเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งทางสั ง คม
ศึกษานิเทศก์ และคุณครูผู้สอนที่พลาดการถ่ายทอดสดการฝึกอบรมสามารถรับชมการท�ำกิจกรรม
ย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง OBEC TV รวมถึงผ่านทาง Fan page Facebook
3. ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดท�ำหลักสูตรหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (A Professional Development for the Little
Scientist House Thailand : Special Topics) ให้ครูสามารถน�ำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนา
เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก�ำหนดได้ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ
การปฏิ บั ติ ตลอดจนมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ที่ ดี แ ละมี ศั ก ยภาพน� ำ ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ท างการศึ ก ษา
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป

แนวทางการพัฒนา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดอบรมทดแทนรูปแบบใหม่โดย
การอบรมด้วยระบบทางไกล และจัดท�ำหลักสูตรออนไลน์มากยิ่งขึ้นให้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน และ
ก�ำหนดแนวทางให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท�ำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้ LASER Model เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
น�ำกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียน และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่โรงเรียน ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการน�ำกิจกรรมการทดลอง มาใช้เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านลงมือปฏิบัติจริง ท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่รอบตัวสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
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โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

ความเป็นมา
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ได้เริ่ม
ด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เครือข่าย
การศึกษาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค โดยมีโรงเรียนต้นแบบจ�ำนวน 14 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติ
เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้สามารถพัฒนาห้องเรียนพิเศษในโครงการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านบริหารจัดการ
หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมทั ก ษะชี วิ ต ตามคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งในศตวรรษที่ 21
และขยายผลเพิ่มตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2558 –
พ.ศ. 2562) มาตรการเร่งด่วน ล�ำดับที่ 8 เพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ให้ครอบคลุม
ตามความพร้อมของทุกจังหวัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 19 โรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 14 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 47 โรงเรียน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการยกระดับมาตรฐานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองที่ดี มีทักษะชีวิต มีทักษะในการสื่อสารหลากหลายภาษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายหลักของรัฐบาล ข้อ 8.2.2
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

ผลการด�ำเนินงาน
1. เครื่องมือติดตามการด�ำเนินงานโรงเรียนในโครงการ Education Hub ส�ำหรับผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการโครงการ ครู ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง เพื่อใช้ประเมินผลสภาพ
ของโรงเรียนในปัจจุบัน และประเมินมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการ น�ำเครื่องมือไปใช้ในการเยี่ยม
ติดตาม ให้ค�ำปรึกษา  ช่วยเหลือโรงเรียนให้ด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานโครงการ และน�ำข้อมูลจาก
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การติดตามโรงเรียนในโครงการมาศึกษา  สังเคราะห์ เพื่อน�ำมาพัฒนาการด�ำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยจะด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างเครื่องมือติดตามการด�ำเนินงานโรงเรียนในโครงการ Education Hub ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากโรงเรียนในโครงการ และผู้แทนจากส�ำนักต่าง ๆ ในส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนในโครงการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางในการพัฒนา  ขับเคลื่อนโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ในโครงการ Education Hub จ�ำนวน 47 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,350,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
3. ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ท่ีให้ความสนใจได้รับทราบการด�ำเนินงานโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มากขึ้น และให้ความสนใจ
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ความส�ำเร็จของโรงเรียนในโครงการ Education
Hub จ�ำนวน 9 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนละ 99,000 บาท รวมเป็นเงิน 891,000 บาท
4. จากการติดตามและตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานโรงเรียนในโครงการ Education Hub
โปรแกรมนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์จ�ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
และโรงเรี ย นพิ ชั ย รั ต นาคาร จั ง หวั ด ระนอง โดยรั บ ฟั ง ผลการด� ำ เนิ น งาน ปั ญ หา  อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ จากการติดตามและตรวจเยี่ยม
ท�ำให้ผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานทุกด้านร่วมกัน
ส่วนกลางได้รับทราบปัญหา  อุปสรรคการด�ำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ และพบว่าการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
นักเรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของตนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5. จากการติดตามและตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานโรงเรียนในโครงการ Education Hub
โรงเรี ย นสงวนหญิ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โปรแกรมนานาชาติ ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รบู ร ณาการ ร่ ว มกั บ
ครูออสเตรเลีย จากโรงเรียนคู่พัฒนา  Golden Grove High School, South Australia โดยรับฟัง
ผลการด�ำเนินงาน ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ
การด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย น ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ ห าร ครู และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ รั บ ทราบแนวทาง
การพัฒนาการด�ำเนินงานทุกด้านร่วมกัน ส่วนกลางได้รับทราบปัญหา  อุปสรรคการด�ำเนินงาน
เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการด�ำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ และพบว่าการด�ำเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งได้มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูจากโรงเรียน
คู่พัฒนาในประเทศออสเตรเลีย
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แนวทางการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) มีแผนการด�ำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้
โรงเรียนในโครงการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามบริบท โดยเฉพาะในรายวิชาเพิ่มเติมที่จะสามารถ
ต่อยอดให้นักเรียนได้เรียนตรงตามความต้องการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีแผนออกติดตาม เยี่ยมเยียน
ให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 47 โรงเรียน เพื่อประเมินผลสภาพและประเมินมาตรฐาน
ของโรงเรี ย นในปั จ จุ บั น โดยน� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งไว้ ไ ปใช้ ใ นการเยี่ ย มติ ด ตาม ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา 
ช่วยเหลือโรงเรียนให้ด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานโครงการ และน�ำข้อมูลจากการติดตามโรงเรียน
ในโครงการมาศึกษา  สังเคราะห์ เพื่อน�ำมาพัฒนา
การด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย นในโครงการให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
มี แ ผนการประชาสั ม พั น ธ์ โรงเรี ย นในโครงการ
โดยการรายงานผลส�ำเร็จของโรงเรียนสู่สาธารณะชน
อย่างต่อเนื่อง
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โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (Kagoshima Asia Youth Arts Festival)

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเชิญคณะเยาวชน
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี (Kagoshima Asia Youth
Music Arts Festival) ณ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความรู้ความเข้าใจระหว่างเยาวชน/ประชาชนของจังหวัดคาโกชิมะกับเยาวชนของประเทศในภูมิภาค
เอเชียกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของเยาวชน
โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาจัดส่งคณะเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ ณ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
จ�ำนวน 20 คน ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณา
คัดเลือกและจัดส่งคณะเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทย จ�ำนวน 20 - 30 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ณ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนไทยได้
แสดงศักยภาพของตนเองด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย รวมทั้งได้เผยแพร่/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
และดนตรีไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และในปี 2562 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งคณะเยาวชน ครู และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 32 คน เป็นผู้แทน
ประเทศไทย ไปร่วมงานดังกล่าว ณ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562

ผลการด�ำเนินงาน
มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 32 คน ประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย น จ� ำ นวน 20 คน
และข้าราชการ จ�ำนวน 12 คน
การประชุมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทาง ระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ท�ำให้ทั้งครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยมีทักษะในการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย
ตั้งแต่การไหว้อย่างไทย การร�ำไทยพื้นฐาน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว รวมถึงทักษะการแสดงนาฏศิลป์
ไทยชั้นสูง คือ โขน และการร�ำแม่บทต่าง ๆ การบรรเลงดนตรีไทย การสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษา
ญี่ ปุ ่ น เบื้ อ งต้ น การฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยครู ผู ้ เชี่ ย วชาญในการถ่ า ยทอด ท� ำ ให้ นั ก เรี ย น
ทุกคนเกิดการเรียนรู้ และมีความช�ำนาญเชี่ยวชาญ เกิดความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนในที่สุด
กลายเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้มีโอกาสไปเผยแพร่ให้นานาชาติไทยรับรู้ความเป็นไทย
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การร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งครูและ
นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติได้เห็นความ
มีคุณภาพของคนญี่ปุ่นในสถานศึกษาทุกแห่งที่คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น�ำ เพื่อให้สามารถเป็นผู้น�ำที่ดีได้ในอนาคต
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของครู ท�ำให้ได้พัฒนาตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
การสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์
ศิลปะ และดนตรี ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพที่จะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก เรี ย น การใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศ
พึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ควบคู่กันไปอีก
ด้วย การปรับตัวที่อยู่ภายใต้สังคมนอกประเทศ สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างภูมิต้านทานชีวิตเพื่อไปสู่การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
4. ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่
วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้จัดได้เตรียมไว้ได้อย่างเหมาะสม เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง
ของผู้ชมและผู้ร่วมงานนอกจากจะได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของเราแล้วยังได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม
ของชาติอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ในสถานที่ต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มรายละเอียดในใบสมัครให้ระบุชัดเจนถึงความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยว่าอยู่ในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง หรือชั้นสูง
2. คงไว้ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ระยะเวลา 2 สัปดาห์
และมีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งขยายผลการด�ำเนินการโครงการไปยังประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. จัดให้มีเจ้าของภาษา  คือชาวญี่ปุ่น มาพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการประชุม
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อให้คุ้นชินและเลียนส�ำเนียงเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด
เพื่อสร้างความประทับใจกับผู้รับฟังชาวญี่ปุ่นและจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
4. คงไว้ซึ่งการให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Kagoshima
Asian Youth Arts Festival ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เดินทางไปเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น
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5. ขยายโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไปยังประเทศต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. จัดให้มีการขยายผลหลังจากเข้าร่วมโครงการ เช่น จัดให้มีการสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ หรือให้ผู้เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่าน ๆ มา  ที่ประสบความส�ำเร็จอันเป็นผลเนื่อง
มาจากการเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นใหม่ ๆ
ต่อไป
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โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ความเป็นมา
ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ที่ ก ล่ า วว่ า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส�ำคัญมากที่สุด รวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพของตนเอง ประกอบกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนมีจิตส�ำนึกในความเป็น
พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลก จะเห็ น ได้ ว ่ า เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมาย
ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะ
กระบวนการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมีการ
ก� ำ หนดคุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย นในลั ก ษณะของมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
และระดับชั้น ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ของผู้เรียน ทั้งในด้านสติปัญญาหรือความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ (Process skill)
และด้านคุณลักษณะ (Attribute) ดังนั้น ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ส�ำคัญของหลักสูตร นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องท�ำการวัดและประเมินผลโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรมาเป็นกรอบในการด�ำเนินการอีกด้วย
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) เป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สะท้อนภาพความส�ำเร็จของการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งด�ำเนินการจัดสอบโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท�ำการจัดสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย โดยยึดตามกรอบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร และด�ำเนินการทดสอบกับนักเรียนจากสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งประเทศ ซึ่งจากผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่ได้จะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างน่าเชื่อถือ
และน�ำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน รวมทั้งสะท้อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบาย ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับสถานศึกษาอีกด้วย
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ผลการด�ำเนินงาน
1. จ� ำ นวนโรงเรี ย นและจ� ำ นวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มในการประเมิ น คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จ�ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 30,638 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จ�ำนวน 739,144 คน โดยโรงเรียน
และนักเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสอบมากที่สุด จ�ำนวนโรงเรียน
26,788 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.43 จ�ำนวนนักเรียน 496,272 คน คิดเป็นร้อยละ 67.14 โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนโรงเรียนและจ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละสังกัด
ที่

ชื่อสังกัด

1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2
(สช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
3
นวัตกรรม
4 ส�ำนักการศึกษาพัทยา (พัทยา)
5 โฮมสคูล (โฮมสคูล)
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
7 ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
8 กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ระดับประเทศ

26,788

87.43

496,272

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าสอบ
67.14

2,183

7.12

153,672

20.79

46

0.15

3,490

0.47

10
15
947
431
218
30,638

0.03
0.05
3.09
1.41
0.71
100

1,263
78
50.551
30,885
2,933
739,144

0.17
0.01
6.84
4.18
0.40
100

จ�ำนวน
โรงเรียน

ร้อยละของ จ�ำนวน
โรงเรียน ผู้เข้าสอบ

2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�ำแนกตาม
สังกัด พบว่า  ในภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสังกัดเท่ากับ 45.70 โดยโรงเรียนสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (59.69) รองลงมาคือ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (46.61) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (45.82) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผล ดังนี้
ด้านภาษาไทย (Thai Language) พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกสังกัดเท่ากับ 46.46
โดยโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
(59.41) รองลงมา  คือ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (48.33) และสังกัด
ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (47.54) ตามล�ำดับ
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ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) พบว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกสังกัดเท่ากับ 44.94
โดยโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
(59.97) รองลงมา คือ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (45.64) และสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (44.88) ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ�ำแนก ตามสังกัด
ความสมารถ
สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.กทม.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
สำ�นักการศึกษาเมืองพัทยา (พัทยา)
โฮมสคูล
รวมทุกสังกัด

46.00
48.33
44.15
47.54

45.64
44.88
40.58
42.12

เฉลี่ย
รวม
2 ด้าน
45.82
46.61
42.36
44.83

59.41

59.97

59.69

36.35
41.06
42.99
46.46

34.42
36.44
40.30
44.94

35.39
38.75
41.64
45.70

ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
(Thai Language) (Mathematics)

แนวทางการพัฒนา
1. การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสอบและการทดสอบ
ในลักษณะของ Computer based Testing และด�ำเนินการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการขนส่ง
ข้อสอบและกระดาษค�ำตอบ
2. ด� ำ เนินการจัดสอบในลัก ษณะของการสุ ่ ม สอบกั บสถานศึ ก ษาบางแห่ ง และนั ก เรี ย น
บางคนในแต่ละสถานศึกษา  เพื่อลดการท�ำผลการทดสอบในใช้ในการเปรียบเทียบหรือแข่งขัน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถสมัครใจเข้าร่วมการทดสอบได้อีกด้วย
3. ปรับโครงสร้างและรูปแบบลักษณะของเครื่องมือในการทดสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนน�ำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจ
และการใช้ ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

ความเป็นมา
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ. เสนอ
โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการให้มีการน�ำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ก�ำลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำทักษะด้านดิจิทัล
ที่พัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท�ำงานและการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐ
ที่ทันสมัย การเชื่อมโยงการท�ำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีครูผู้สอนในสังกัดจ�ำนวนมาก
ล้ ว นแล้ ว แต่ ท� ำ งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพในอนาคตซึ่งจะกลายเป็นพลเมืองที่จะน�ำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้
ดังนั้นการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ครูผู้สอนมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(DIGITAL LITERACY) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยส�ำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดนัน้
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การพัฒนาครูผู้สอนที่มีจ�ำนวนเกือบสี่แสนคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส�ำเร็จเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี (2563 - 2565) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรสร้างครูแกนน�ำ จ�ำนวน 1,000 คน เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญขับเคลื่อน
ขยายผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามมาตรฐานอาชี พ ด้ า นทั ก ษะความเข้ า ใจและการใช้ ดิ จิ ทั ล
(DIGITAL LITERACY) แก่ครูผู้สอนในการอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนน�ำ
ตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ปีงบประมาณ
2563 ขึ้น โดยคัดเลือกครูผู้สอนคอมพิวเตอร์หรือครูผู้สอนที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 1,000 คน มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและ
เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ เพื่อให้เป็นครูแกนน�ำที่มีสมรรถนะ
ด้านการใช้ดิจิทัล ครอบคลุมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 ทักษะขั้นต้น
ส�ำหรับการท�ำงาน กลุ่มที่ 3 ทักษะการประยุกต์ส�ำหรับการท�ำงาน
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ผลการด�ำเนินงาน
1. ได้ครูแกนน�ำที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมเนื้อหาในหลักสูตร ผ่านระบบห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยใช้โปรแกรม ZOOM (จ�ำนวน 19 รุ่น ๆ ละ 3 วัน)
2. ครูแกนน�ำที่เข้ารับการอบรมออนไลน์แล้ว ได้ทบทวนความรู้ผ่านระบบฝึกฝน
ในเว็บไซต์โครงการฯ จนเกิดความช�ำนาญ และได้คะแนนจากการฝึกฝน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 โดยมีเนื้อหา ดังนี้
ด้านที่ 1 : วิชา ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Computing Fundamental)
ด้านที่ 2 : วิชา ความรู้เรื่องโปรแกรมส�ำนักงาน (Key Applications)
ด้านที่ 3 : วิชา ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต (Living Online)
3. ครูแกนน�ำที่ผ่านการฝึกฝน ได้เข้ารับการประเมินด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานสากล IC3
(Digital Literacy Certification) ที่ศูนย์ HCEC 19 ศูนย์
4. มีครูแกนน�ำที่เข้ารับการประเมินด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานสากล IC3 (Digital Literacy
Certification) และผ่านตามเกณฑ์มาตนฐานสากล คือ 70 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละโมดูล และได้รับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 (Digital Literacy Certification) ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจากการ
ประเมินทั้ง 19 รุ่น แบ่งเป็น ทั่วประเทศ มีจ�ำนวนผู้เข้าสมัครและเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,075 คน
รายละเอียดดังนี้
- จ�ำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,008 คน
- จ�ำนวนผู้ขาดสอบทั้งสิ้น 67 คน
พบว่า  ครูที่สอบผ่าน จ�ำนวนทั้งสิ้น 828 คน คิดเป็น 82% ครูที่สอบไม่ผ่านจ�ำนวน 180 คน
คิดเป็น 18%

แนวทางการพัฒนา
1. ขยายผลการพัฒนาและประเมินให้กับครูแกนน�ำ 3,000 คน โดยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
2. ครูแกนน�ำ 1,000 คน ที่ได้รับการพัฒนาและประเมินแล้วเมื่อ ปี 2563 เข้ารับการอบรมและ
ขยายผลกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000 คน
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นโยบายที่ 4

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ความเป็นมา
ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง อันเป็นผลกระทบมาจากอัตรา
การเกิดที่ลดลง ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวโน้ม
ปรั บ เปลี่ ย นขนาด จากโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ห รื อ ขนาดกลาง เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนขนาดเล็กจ�ำนวนมากถึง
14,976 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.53 เมื่อเทียบกับโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดที่มีอยู่ จ�ำนวน 29,642 โรงเรียน
แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมดเพียง 968,992 คน คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับ
จ� ำ นวนนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นขนาดอื่ น ๆ ในสั ง กั ด ที่ มี นั ก เรี ย นจ� ำ นวนมากถึ ง 5,631,753 คน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา  แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบการเรียนรวม ซึ่งจะส่งผลให้มีจ�ำนวนนักเรียนมากขึ้น
ในแต่ ล ะชั้ น เรี ย น ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาการขาดแคลนครู และมี ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า 
อั น จะท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและการจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กออกเป็น 4 ประเภท และมีการบริหาร
จัดการ ดังนี้
ประเภทที่ 1 โรงเรียนที่ต้องด�ำรงอยู่ (Stand Alone) คือ โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เกาะ
ห่างไกล ทุรกันดาร หรือ โรงเรียนที่สามารถด�ำรงอยู่ได้ด้วยคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
หรือโรงเรียนที่อยู่ในโครงการต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการโรงเรียนพระราชด�ำริ โครงการคุณภาพประจ�ำต�ำบล
หรื อ โรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ค วามมั่ น คง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี จั ง หวั ด ยะลา  จั ง หวั ด นราธิ ว าส
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และจังหวัดสงขลา  4 อ�ำเภอ (อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอเทพา  อ�ำเภอนาทวี และอ�ำเภอสะบ้าย้อย) หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ/สงเคราะห์ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ตามความจ�ำเป็นและขาดแคลน และจัดสรรสื่อการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของครูให้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV, DLIT, สื่อ 60 พรรษาฯ
ประเภทที่ 2 โรงเรี ย นที่ เรี ย นรวมแล้ ว คื อ โรงเรี ย นที่ มี ก ารน� ำ นั ก เรี ย นไปเรี ย นรวมกั บ
โรงเรียนอื่น ๆ แล้ว ทั้งในรูปแบบทุกชั้น หรือ แบบบางชั้น มีการจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ - ส่ง
นักเรียนตามระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก และค่าบริหารจัดการรถ
ประเภทที่ 3 โรงเรียนที่รอประกาศเลิก คือ โรงเรียนที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการประกาศเลิก
สถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีการประสานกับหน่วยงานสังกัดอื่น เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้มาใช้ประโยชน์จากสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนแล้ว เป็นแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการของชุมชน อาทิ เช่น กศน. พม. อปท. ฯลฯ
ประเภทที่ 4 โรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการ คือ โรงเรียนที่ต้องได้รับการบริหารจัดการศึกษา
ด้วยการ “ควบรวมโรงเรียน” โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เรียน สภาพทางภูมิศาสตร์
สภาพทางสังคม และความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
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แนวทางการพัฒนา
1. จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และด�ำเนินการตามแผน
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา  ให้ตระหนักรับรู้ถึง
เหตุผลและความจ�ำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
3. บริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียน
ที่ต้องด�ำรงอยู่ (Stand Alone) และโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมอย่างเพียงพอ
4. พัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน
5. ประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธาน
คณะกรรมการโครงการและเพื่อให้การสนองงานตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เป็นไปตามพระราชประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี และด้วยเหตุ
ที่ทรงเป็นห่วงถึงการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เด็กชาวเขาและเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านกองม่องทะและห้องเรียนสาขา  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาโครงการดังกล่าว

ผลการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ได้แก่ ดนตรีนาเด่ง,
ร�ำตง, จักสานไม้ไผ่, ทอผ้ากะเหรี่ยง และภาษากะเหรี่ยง โดยค�ำนึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมชุมชน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในพื้นที่เป็นส�ำคัญ อีกทั้งยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เหมาะสมในการด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนนิเทศ และติดตามโครงการ เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาโครงการ

แนวทางการพัฒนา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้อง
ตามบริบท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชด�ำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเหมาะสมตามบริบทพื้นที่นั้น ๆ
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน
กระแสรับสั่งด้านการศึกษาที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
3) มีคุณธรรม การมีงานท�ำ 4) เป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพคน 4) ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง
ในช่วงปี 2552 - 2560 พบว่า  ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในหลายด้านและมีอีกหลายด้านยังเป็น
ปั ญ หาที่ ต ้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ ว นในระยะต่ อ ไป ด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา  ประชากร
ในวัยเรียนยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่
ในวัยก�ำลังแรงงานที่มีการศึกษาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ�ำนวนมาก ด้านคุณภาพ
การศึกษา  ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต�่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก และเยาวชน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของก�ำลังแรงงาน
อายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา  มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา  ท�ำให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง
ส่วนแรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานท�ำให้มีผู้ว่างงานอยู่จ�ำนวนมาก ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา
และความต้ อ งการพั ฒ นา  พบว่ า  โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารและโรงเรี ย นพื้ น ที่ เ กาะ
ยังมีปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กผู้เรียน
ขาดทั ก ษะอาชี พ ขาดทั ก ษะชี วิ ต และภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี ขาดจิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น จึ ง ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง
ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา คือ “ภายในปี พ.ศ.2564 ประชากรวัยเรียนของโรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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มี ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ และการมี ง านท� ำ สามารถด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ”
เป็นยุทธศาสตร์ในการท�ำงานตามบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล�้ำ และมีคุณภาพ ให้สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้ า นการส่งเสริมทัก ษะทางวิชาการ สามารถส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นมี ทั ก ษะด้ า นการอ่ า น
การเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และใช้สื่อในการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยง
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�ำวันและห้องเรียนได้ มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารกับครูผู้สอนและ
บุคคลอื่น
2. ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ ผู้เรียนสามารถหารายได้เสริมระหว่างเรียน ท�ำงานร่วมกัน
เป็ น กลุ ่ ม ได้ สามารถท� ำ บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยเบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้วยการปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต ผู้เรียนสามารถด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในโลกยุคปัจจุบัน
มีจิตสาธารณะ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
4. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยร่วมตระหนัก
ในการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมชื่นชม
ยินดี โดยพหุเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการ “ประชุม
นักจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร” ประสานงานระหว่างโรงเรียนภายในเครือข่าย รวม
ทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละพื้นที่ ขยายผลไปสู่
โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีสภาพบริบทใกล้เคียงกันได้น�ำไปปรับประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้การจัดการศึกษา
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ของประเทศไทย
5. สามารถบริหารจัดการการขับเคลื่อนในรูปของโครงการพิเศษของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่
เกาะแก่ง โดยมีแผนยุทธ์ศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่งอย่างชัดเจน และสามารถน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
6. นักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากล�ำบากมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนเด็กในพื้นที่อื่น ๆ
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แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก�ำหนดนโยบาย (Policy) 2)
การสร้างเครือข่าย (Network) และ 3) การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) โดยมีความสัมพันธ์กัน
ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพ แสดงรูปแบบแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ความเป็นมา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9
ทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส ชี้ แ นะแก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมานานกว่ า  40 ปี ที่ พ ระองค์ ท รงเน้ น ย�้ ำ
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค�ำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ขณะเดียวกัน
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นเป็ น งานที่ เ กิ ด จากพระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า 
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ มี ต ่ อ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
โดยทรงพระราชด�ำริว่า  “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธี
การปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท�ำการศึกษาและอนุรักษ์
พื ช พรรณต่ อ ไป การใช้ วิ ธี การสอน การอบรม ที่ ใ ห้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก กลั ว ว่ า หากไม่ อ นุ รั ก ษ์ แ ล้ ว
จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท�ำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศ
ในระยะยาว” จากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของทั้ ง สองพระองค์ ที่ มี ต ่ อ คนไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การพัฒนาการศึกษา  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ ส ถานศึ ก ษา  และการสร้ า ง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในระดับสถานศึกษา โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงงบประมาณ 2563

ผลด�ำเนินงาน
ผลที่เกิดกับนักเรียน
1. นั ก เรี ย นมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตนเอง รู ้ จั ก พึ่ ง ตนเอง มี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ นการใช้ จ ่ า ยเงิ น
รู้จักประหยัด มีวินัยในตนเอง ไม่หลงใหลกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมทางวัตถุ
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เห็นประโยชน์และ
คุณค่า ท�ำให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
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ผลที่เกิดกับครู
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
2. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ และทักษะในการด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
1. สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ผลการด�ำเนินโครงการพบว่ามีสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ�ำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.5
2. สถานศึกษาพอเพียงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ผลการด�ำเนิน
โครงการพบว่ามีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ จ�ำนวน 16 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.2 ศูนย์การเรียนรู้ จ�ำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.1 และมูลนิธิยุวสถิรคุณ จ�ำนวน 6 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 6.1
3. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้เกิดขึ้น
ในสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ผลการด� ำ เนิ น โครงการพบว่ า มี ส ถานศึ ก ษาสมั ค รสมาชิ ก แล้ ว
จ�ำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.3 สถานศึกษาที่ได้รับป้าย จ�ำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.3
สถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 จ�ำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.2 และสถานศึกษา
ที่ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 จ�ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0

แนวทางการพัฒนา
1. มีแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทวิศึกษา  ส�ำหรับเป็นฐานการเรียนรู้ (ระบบเทียบโอนจากรายวิชาเพิ่มเติมตามสาขาวิชาของหลักสูตร)
โดยน�ำนักเรียนไปพัฒนางานอาชีพกับสถานประกอบการและสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้จัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามกิจกรรมทักษะการด�ำรงชีวิต
2. ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ ส ถานศึ ก ษา  เพื่ อ พั ฒ นา
เป็นสถานศึกษาพอเพียง/ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
โดยใช้คณะกรรมการด�ำเนินโครงการซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน�ำ และศึกษานิเทศก์ (ผู้ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง) ลงพื้นที่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด�ำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากความพร้อมรับ
การประเมิ น เป็ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ด้านการศึกษา
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3. ด�ำเนินการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้คณะกรรมการด�ำเนินโครงการ
ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน�ำร่วมกับที่ปรึกษา  อพ.สธ. ลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด�ำเนินงานของโรงเรียน
ที่ได้รับการพิจารณาจากความพร้อมและเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว
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โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ

ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมที่ให้ความส�ำคัญ
กับเด็กและเยาวชนที่จะพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเสมอภาคและเอกภาพ
โดยให้ มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ้ ทั้ ง ในโรงเรี ย นและชุ ม ชนตลอดจนการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก าร
และเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ทางด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ เพื่อพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา  คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา  10 วรรคสองว่า  การศึกษาส�ำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น จากบทบัญญัติดังกล่าว
การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส งานวิชาการและงานอาชีพถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควบคู่กันไปซึ่งจะต้องอาศัยการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะ
การด�ำรงชีวิตของนักเรียน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา 
ความสามารถของเด็ก พิก ารและเด็ก ด้อยโอกาส เพื่ อ พั ฒ นาด้ า นทั ก ษะพิ สั ย พุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย
โดยการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นปกติ จากการด� ำ เนิ น งาน
ที่ผ่านมาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศูนย์บ่มเพาะด้านกีฬา  ดนตรี และศิลปะ
จ�ำนวน 30 โรงเรียน ยังมีโรงเรียนในสังกัดอีกจ�ำนวน 69 โรงเรียน ที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา  ดนตรี และศิลปะ ให้กับนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส เพื่อเป็นการ
ยกระดับให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา  ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดไปสู่ความส�ำเร็จในระดับนานาชาติต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ตระหนักถึงการส่งเสริมความสามารถดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท�ำโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา  ดนตรี และศิลปะ ส่งเสริมเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาศักยภาพและแสดงผลงานของตัวเองให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและค้นพบตัวตนอย่างแท้จริง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 4 จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

79

ผลการด�ำเนินงาน
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถตามความถนัดและศักยภาพ สามารถเล่นกีฬา  เป็นการ
เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  ประเภทยกน�้ำหนัก เข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน�้ำหนักชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 ระดับยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
(4th EGAT King’s Cup Junior Weightlifting Championships 2020) ณ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่  5 - 10 ตุลาคม 2563 ได้รับรางวัล ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส�ำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา ประเภทยกน�้ำหนัก เข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน�้ำหนัก
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 ระดับยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
(4th EGAT King’s Cup Junior Weightlifting Championships 2020) ณ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2563 ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 เหรียญทอง
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา ประเภทยกน�้ำหนัก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน�้ำหนักนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2563
4. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  ประเภทกรีฑา  เข้าร่วมการแข่งขัน
กรีฑาคนพิการชิงชนะเลิศ ในรายการ “มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2563”
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2563
5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  ประเภท
ยกน�้ำหนัก มวยสากลสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน�้ำหนัก มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน 2562
6. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  ประเภท ฟุตซอลเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอล คนหู ห นวกชิ ง แชมป์ โ ลก ครั้ ง ที่ 4 ประเภทที ม หญิ ง (4th WORLD
DEAF FUTSAL CHAMPIONSHIPS 2019) ณ เมื อ งวิ น เทอร์ สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ระหว่ า งวั น ที่
9 - 16 พฤศจิกายน 2562
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา ประเภทมวยปล�้ำ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล�้ำ และมวยปล�้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)
ประจ�ำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
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แนวทางการพัฒนา
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นา
ความสามารถตามความถนัดและศักยภาพของตนเองนักเรียน ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ สามารถเล่น
กีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขัน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติ ด และส่ ง เสริ ม ให้ โรงเรี ย นพั ฒ นาและมี ศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ บ ่ ม เพาะด้ า นกี ฬ า 
ดนตรี และศิลปะ
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โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)

ความเป็นมา
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา  10 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง
ระบุว่า  การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นพิเศษ วรรคสามระบุว่า  การศึกษาส�ำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา  ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวง
และวรรคสี่ ระบุว่าการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง มาตรา  28 ระบุว่า 
หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส�ำหรับบุคคลมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหลักสูตรที่ให้บริการเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม อายุ 0 - 6 ปี
ให้บริการฟื้นฟูทักษะพื้นฐาน 6 ทักษะ ซึ่งไม่ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กที่อายุมากกว่า
7 ปีขึ้นไปที่เรียนอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ บ้านและสถานที่อื่น ซึ่งมีมากกว่า 40% ที่ไม่สามารถส่งต่อไป
ยั ง สถานระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จึ ง ตระหนั ก และเห็ น ความจ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
(ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ อายุ 7 ปีขึ้นไปเป็นหลักสูตร
การศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาพื้นฐาน ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป

ผลการด�ำเนินงาน
1. ได้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้เรียน
ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป) ที่จัดท�ำขึ้น และมีความสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
2. ได้ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นแกนน�ำ ที่จะน�ำหลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นไป
น�ำร่อง จ�ำนวน 17 แห่ง
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แนวทางการพัฒนา
จัดอบรมการใช้หลักสูตร นิเทศการใช้หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากร
ในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น และกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา  น�ำหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาส�ำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไปสู่การปฏิบัติ รวบรวม
ข้อค้นพบเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป
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โครงการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูล อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ความเป็นมา
ในปัจจุบันจะพบว่าสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มักเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการขยายตัวของอาคารเรียน อาคารประกอบและการปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างไม่เป็นระบบ
เท่าใดนักซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องการก�ำหนดต�ำแหน่งในการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ปัญหาการบุกรุกล�้ำที่สาธารณะหรือเอกชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาการ
ท�ำลายทรัพยากร การส�ำรวจเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่าง ๆ ลักษณะของอาคาร
รูปแบบการใช้งาน อายุการใช้งาน รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม และปัญหาที่พบ
ในการใช้งาน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการพิจารณา 
และเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน สามารถมองภาพของสถานศึกษาแห่งนั้น ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้อาจจะรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้กับข้อมูลจากการส�ำรวจจัดท�ำผังบริเวณ เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บข้อมูล
และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สามารถพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและ
สิ่งก่อสร้างประกอบต่าง ๆ ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อใช้ในการวางแผน การออกแบบก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่และการพัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวในอนาคต

ผลการด�ำเนินงาน
มีฐานข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน 12 โรง ดังนี้
1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
2. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
4. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
5. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
6. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
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10. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดแพร่
12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดพะเยา
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โครงการอาหารกลางวัน

ความเป็นมา
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี การสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรลุตามความมุ่งหมาย
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา  6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้ คู่คุณธรรม
มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด� ำ รงชี วิ ต สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ”
จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ติ บ โตสมส่ ว น และสมวั ย
ส� ำ นั ก พั ฒ นากิ จ กรรมนั ก เรี ย น จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น เป็ น โครงการที่ เ กิ ด จาก
ความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา
จ�ำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวัน แต่ปริมาณไม่เพียงพอหรืออาหารมีคุณค่า
ทางโภชนาการต�่ ำ ท� ำ ให้ ภ าวการณ์ เจริ ญ เติ บ โตไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข
โครงการอาหารกลางวั น เริ่ ม ด� ำ เนิ น การ โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ท ดลองจั ด อาหารกลางวั น
แก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งพบว่า  โรงเรียนขาดงบประมาณในการด�ำเนินงาน ท�ำให้ไม่สามารถจัดอาหาร
กลางวั น ให้ นั ก เรี ย นขาดแคลน ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ในปี พ.ศ. 2530 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก�ำหนดนโยบายให้โรงเรียนด�ำเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน
ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้ค�ำขวัญ “60 พรรษา  มหาราชา  เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย”
ต่ อ มา  ในช่ ว งปลายปี งบประมาณ 2534 รั ฐ บาลเร่ ง รั ด ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวั น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับเพิ่มการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จากอัตรา  13 บาทต่อคนต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา  20 บาทต่อคนต่อวัน และให้หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนพิจารณาเสนอปรับอัตราค่าอาหาร
กลางวั น ทุ ก ปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ราคาสิ น ค้ า และภาวะเศรษฐกิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ปริ ม าณและคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการเป็นส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงาน
1. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขต
พื้นที่การศึกษา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำกับดูแลการจัดหาอาหารกลางวันให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
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2. กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินการลงโทษทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
โครงการอาหารกลางวันอย่างจริงจังเด็ดขาด กับโรงเรียนที่ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน พบว่า 
มีโรงเรียนทุจริตโครงการอาหารกลางวันที่เป็นข่าว ดังนี้ ปี 2563 จ�ำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.1
จากจ� ำนวนโรงเรียนที่ได้รับอุดหนุนค่าอาหารกลางวั นนั กเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึก ษา  จ�ำ นวน
27,948 โรงเรียน
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประชุมท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้บริหารการศึกษา  เจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ให้ได้รับการ
พัฒนาถึงแนวทางในการจัดหาอาหารกลางวันที่เหมาะสม และได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้โรงเรียน
รับทราบและได้ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เช่น คู่มือการด�ำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน หนังสือราชการระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการจัดหา
อาหารกลางวันที่ยืดหยุ่นให้โรงเรียนสามารถด�ำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน ได้อย่างเหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน โดยยึดเกณฑ์คุณภาพอาหารกลางวันเป็นส�ำคัญ
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และ กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน ซึ่งได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบันท�ำให้สามารถให้ค�ำแนะน�ำสะท้อนปัญหาไป
ยังหน่วยงาน ต้นสังกัดได้ช่วยเหลือแก้ไขพัฒนาโครงการอาหารกลางวันได้ครอบคลุมพื้นทุกพื้นที่

แนวทางการพัฒนา
1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำลังด�ำเนินการ
เสนอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ให้เหมาะสมตามจ�ำนวน และขนาดของโรงเรียน
2. การลงพื้นที่ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานโครงการอาหารกลางวันกับนักเรียนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐบาล ท�ำให้สามารถให้ค�ำแนะน�ำสะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ช่วยเหลือแก้ไขพัฒนา
โครงการอาหารกลางวันได้ครอบคลุมพื้นทุกพื้นที่
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน

ความเป็นมา
ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนมีให้เห็นมากขึ้นรอบด้าน ทั้งความปลอดภัย
ด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์การเรียน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน อุบัติเหตุจากการเดินทางระหว่างบ้านพักและโรงเรียน ตลอดจนการเผชิญเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น รวมไปถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ หรือภาวะน�้ำหนักเกินเกณฑ์ในนักเรียน
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกคน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
นักเรียนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาความขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านอาชีวอนามัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน จึงต้องด�ำเนินภารกิจในการจัดระบบความปลอดภัยรอบด้านให้
แก่นักเรียน ดังนั้น การสร้างกระบวนการความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อให้ การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลนักเรียน ได้มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์เมื่อประสบภัยได้

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด�ำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ประจ�ำปี 2563 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ด�ำเนินการจัดอบรม และ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
2. ด�ำเนินการประชุมยกระดับคุณภาพการด�ำเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
ส�ำนักอ�ำนวยการ
3. ด�ำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนางานอ�ำนวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เมื่อวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2563
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แนวทางการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภูมิภาค 225 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความ
ปลอดภัยกับภัยพิบัติต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง) ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
กับนักเรียน ตลอดจนความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ซึ่ง สพฐ. ด�ำเนินการกิจกรรมพัฒนาการจัดระบบ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา/จัดประชุมสถานศึกษาปลอดภัย และกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

89

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มคลังเนื้อหาดิจิทัล
(OBEC Content Center)

ความเป็นมา
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้จัดท�ำแพลตฟอร์มการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาปรับปรุงจากระบบเดิม ครอบคลุมรองรับ
การจัดเก็บและให้บริการประเภทเนื้อหามากที่สุด 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน
วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย จัดเก็บตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
ใน 3 หมวดหมู่ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ ให้บริการกลุ่มเป้าหมายแก่
นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ปกครอง โดยมีโปรแกรมและระบบย่อย
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
- Authoring Tool (AT) : โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
- Content Verification System (CVS) : ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
- Content Center (CC) : โปรแกรมใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
- Content Management System (CMS) : ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
- Local Content Server (LCS) : ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
และมีอุปกรณ์ (Devices) ที่ใช้งานได้ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ PC Notebook Tablet และ
Mobile ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Windows

ผลการด�ำเนินงาน
1. ได้พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)
ในระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. มีเนื้อหาองค์ความรู้และข้อสอบน�ำเข้าในระบบจ�ำนวน 15,174 รายการ พร้อมให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย
3. อบรมปฏิบัติการการใช้งานให้กับศึกษานิเทศก์จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
จ�ำนวน 225 เขต
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4. รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้และข้อสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานในสังกัด และรอจัดท�ำ
รายละเอียดข้อมูล (Metadata) อีกจ�ำนวน 39,132 รายการ อยู่ในแผนน�ำเข้าได้จ�ำนวน 31,617 รายการ
อีกจ�ำนวน 7,515 รายการ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
5. เปิดตัวแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและยกระดับให้ OBEC Content Center เป็นคลังเนื้อหาดิจิทัลระดับชาติ หรือ
National Content Center พร้อมมีฟังก์ชันติดตามการใช้งานเพื่อสนับสนุน Big data ของกระทรวง
ศึกษาธิการและของประเทศต่อไป
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นโยบายที่ 5

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการการด�ำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐด�ำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 และให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการก� ำ หนดให้
“ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่
ปี ง บประมาณ 2562 และให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณาก�ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้
ส�ำหรับการประเมินได้ก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดส�ำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยก�ำหนดให้เป็น 1 ใน 10 ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แต่งตั้งคณะท�ำงานจากผู้แทนทุกส�ำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า  เพื่อขับเคลื่อนและด�ำเนินการ
ตามมาตรการในภาพรวมของ สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการด�ำเนินการตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
3. ประชุมคณะท�ำงานฯ เพื่อทบทวนข้อมูลและกิจกรรมที่ด�ำเนินการในปีที่แล้ว ก�ำหนด
เป้าหมาย การด�ำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยการประชุมคณะท�ำงานเพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและส�ำนักอ�ำนวยการ
ร่วมกับส�ำนักและหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ด�ำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้
		
5.1 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน�ำไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่เกิดการน�ำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท
โดยมีการจัดวางถังขยะส�ำหรับคัดแยกขยะในแต่ละส�ำนักของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดวางถังขยะจ�ำแนกสี จ�ำนวน 4 สี ดังนี้
			 1) ถังสีเขียว ส�ำหรับใส่ขยะอินทรีย์
			 2) ถังสีเหลือง ส�ำหรับใส่ขยะรีไซเคิล
			 3) ถังสีน�้ำเงิน ส�ำหรับใส่ขยะทั่วไป
			 4) ถังสีแดง ส�ำหรับใส่ขยะอันตราย
		
5.2 มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการ
สามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก โดยมีป้ายแสดงประเภทขยะ ดังนี้
			 1) ถังสีเขียว ส�ำหรับใส่ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วตาม
ธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น
			 2) ถังสีเหลือง ส�ำหรับใส่ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถน�ำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น
แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ยาง เป็นต้น
			 3) ถังสีน�้ำเงิน ส�ำหรับใส่ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่า
ต่อการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม โฟม ซองบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น
			 4) ถังสีแดง ส�ำหรับใส่ขยะอันตราย คือ ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย ซึ่งก็คือ
มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือวัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจท�ำให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ได้ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก�ำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือ
สารเคมี เป็นต้น
6. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น
7. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว
การลดราคาให้กับลูกค้าที่น�ำแก้วส่วนตัวมาซื้อน�้ำ เป็นต้น
8. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น
การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น
9. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้ก�ำหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และ
มีการบันทึกจ�ำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้ง
ในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน
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แนวทางการพัฒนา
1. ตามเป้าหมายการลดปริมาณขยะ 4 ประเภท จ�ำนวนโฟมบรรจุอาหารต้องลดลงร้อยละ
100 แต่ สพฐ. ด�ำเนินการได้ร้อยละ 98.45 เห็นควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงาน และบุคลากร
ในสังกัดมีการลดการใช้โฟมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามมาตรการฯ
2. ในรอบการประเมิน 12 เดือน มีกิจกรรมที่แนะน�ำให้ด�ำเนินการเพื่อให้คะแนนพิเศษ
ซึ่งควรมีการด�ำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผลการด�ำเนินการตามมาตรการฯมีผลคะแนน
ที่สูงขึ้น ดังนี้
		
2.1 มีสถานที่กักเก็บขยะมูลฝอยและ
มีวิธีการด�ำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ข้อสังเกต ในกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ มี ส ถานที่ ใ นการกั ก เก็ บ ขยะที่ เ หมาะสม
ตามหลักวิชาการ
		
2.2 สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในการลด
คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้
ครั้ ง เดี ย วทิ้ ง ได้ (มี ก ารเปิ ด ให้ เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน)
เป้าหมายของกิจกรรมนี้ต้องเป็นการศึกษาดูงาน
ในส�ำนักส่วนกลางเท่านั้น เห็นควรด�ำเนินการตาม
กิจกรรมนี้ในปีงบประมาณต่อไป
		
2.3 มี ก าร ท� ำ สั ญ ญากั บ ร้ า นค้ า
ทุกร้านในหน่วยงานให้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร
เห็นควรด�ำเนินการตามกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ
ต่อไป
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โครงการสร้างจิตส�ำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมีสาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกประเทศในโลก ในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ
ได้ประสบกับภัยพิบัติด้านภูมิอากาศ จนอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลก ขึ้นเรื่อย ๆ
สหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล การพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016 - 2030
และประเทศไทยก็เ ป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามร่ วมกั บภาคี ส มาชิ ก ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคม
จากรุ่นสู่รุ่น และให้ความส�ำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส�ำนึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค�ำนึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป
เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน จึงมีความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนา
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง การขั บ เคลื่ อ นแผนนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป็ น แนวทาง
ให้ประสบความส�ำเร็จ

ผลการด�ำเนินงาน
1. การจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการโครงการจัดจ้างครูผู้สอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านเกาะอาดังให้เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (อพ.สธ. - สพฐ.) ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2563
ครั้งที่ 1/2563
4. การจัดสรรงบประมาณด�ำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
จ�ำนวน 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
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5. การฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ก ารงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย น (5 องค์ ป ระกอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดขอนแก่น
6. การติดตามการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ
ณ จังหวัดขอนแก่น
7. ข้าราชการ พนักงานในสังกัด สพฐ. รวมทั้งแม่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในส�ำนักต่าง ๆ ของสพฐ.
ได้ ท ราบแนวทางการด� ำ เนิ น งานตามมาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในส�ำนักงาน สามารถคัดแยกขยะ
และจัดการขยะใช้แล้วได้อย่างถูกต้องตามหลัก 3Rs
8. ครู ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สพฐ. ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักสูตร 5 องค์ประกอบ สามารถน�ำไปเผยแพร่ขยายผลในการด�ำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้
9. สพฐ. มีแผนการด�ำเนินงาน แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยะในโรงเรียนโดยการระดมสมองร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
10. สพฐ. มีสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสามารถลดและคัดแยกขยะ
ได้อย่างถูกต้อง
11. การอบรมปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาวิ ท ยากรแกนน� ำ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา  (Environmental
Education Officer) :การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และโรงเรียนปลอดขยะ สพฐ. (OBEC
Zero Waste School) รุ่นที่ 1

แนวทางการพัฒนา
1. มีการขยายผลการพัฒนากิจกรรมได้แก่ การบริหารจัดการขยะ การท�ำวิจัย มีการอบรม
ขยายผลให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นวิทยากร
2. การอบรมพัฒนานักเรียนรู้เข้าใจผ่านระบบขบวนการค่าย
3. มีการท�ำเขตน�ำร่อง โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และขยายผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
4. อบรมพัฒนานักเรียนในสังกัด โครงการห้องเรียนสีเขียว
5. มีศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.กระบี่ และ       
สพป.ขอนแก่น เขต 3 และมีวิทยากรประจ�ำศูนย์ทั้งครูและนักเรียน
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นโยบายที่ 5

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

โครงการการจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทาง และ
มาตรการ ที่ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส�ำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายให้
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนการด�ำเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส�ำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยน�ำมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า  “Business
Continuity Plan (BCP)” สามารถน�ำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเหตุอุทกภัย เหตุอัคคีภัย เหตุประท้วง/จลาจล เหตุการณ์โรคระบาด
หรือเหตุภัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการ
ประชาชนทั่ ว ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยึ ด แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม
ภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานสากล BS299 Business Continuity Management โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ความต่อเนื่องของการบริหาร การจัดตั้งทีมงานบริหารตามล�ำดับโครงสร้าง
2. ก�ำหนดกระบวนงานส�ำคัญของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบหรือความเสี่ยงการ
ประเมินความเสี่ยง (RISK Assessment - RA) และระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมเพื่อข้อมูลในการจัด
ระดับความส�ำคัญของกระบวนงานการก�ำหนดแนวทาง
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3. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องเพื่อให้การด�ำเนินการในทุกภาคส่วนของหน่วยงาน
ไม่หยุดชะงัก ประกอบด้วย บุคลากร, สถานที่ปฏิบัติงาน, อุปกรณ์และเครื่องมือ, เทคโนโลยี, ข้อมูล
และผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ
4. พัฒนาและเตรียมการสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
5. ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน วางรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปจน
ระดับยาก เช่น Call Tree ซ้อมการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบ, Tabletop
Testing ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ�ำลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา
และลองน�ำแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่, Simulation คือ การทดสอบ
โดยจ�ำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ และ Full BCP Excercise คือ
การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
6. การปลูกฝัง BCP ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการท�ำให้
BCP ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท�ำให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความส�ำคัญของ BCP ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมี
เพื่อให้ภารกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้ ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่อง
หรือที่เรียกว่า  “Business Continuity Plan (BCP)” โดยใช้ชื่อในแผนว่า  “หน่วยงาน” ซึ่งการจัดท�ำ
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด
สามารถน�ำเป็นแนวทางถือปฏิบัติรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิด ท�ำให้กระบวนการส�ำคัญ
ตามภารกิจของหน่วยงาน (Critical Business Process) สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินการได้
อย่างปกติ และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

ผลการด�ำเนินงาน
สพฐ. วิเคราะห์กระบวนงานหลักส�ำคัญที่มีผลกระทบการบริการหากเกิดเหตุภัยวิกฤติต่าง ๆ
อยู่ในระดับสูงมาก ในล�ำดับต้น ๆ ได้แก่
1. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2. การก�ำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การสื่อสารนโยบายการรับนักเรียน
4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาประจ�ำปี
5. การบริหารจัดการงานด้านสุขภาพอนามัยให้นักเรียน
6. การสนับสนุน จัดสรร สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน
7. การให้บริการเทียบวุฒิ
8. การจัดท�ำข้อมูลทะเบียนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานส�ำรอง
1. ก� ำ หนดพื้ น ที่ ส� ำ รองภายในอาคารส� ำ นั ก งาน โดยส� ำ รวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงานและการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
2. ก�ำหนดพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดที่มีพื้นที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีอาคาร/ห้อง
ประชุมเอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานของส่วนกลาง
3. ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง ก�ำหนดให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่
อยู่ใกล้เคียงรองรับจ�ำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ
ส�ำนัก

1. จัดหาคอมพิวเตอร์ส�ำรอง พร้อมเครื่องปริ้น ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละ

2. ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน
3. สรรหาอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ส�ำหรับบุคลากรทุกส�ำนักเพื่อใช้ส�ำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
4. ก�ำหนดการขออนุญาตขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และโน๊ตบุ๊คที่เป็นครุภัณฑ์ใน
การปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานที่ ส� ำ รองเป็ น การชั่ ว คราวซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญาตจากหั ว หน้ า คณะบริ หาร
ความต่อเนื่องก่อนเคลื่อนย้าย
5. วัสดุอุปกรณ์ ในกรณีโรคระบาด ขอให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดต่อ เช่น หน้ากาก
เจลล้างมือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส�ำคัญ
1. เตรี ย มข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ด ้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
วีดีโอทางไกล ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญให้พร้อมใช้
2. ส�ำรองข้อมูล (Application Database) และระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ส�ำรองระบบ
สารสนเทศที่ส�ำคัญบน Cloud
3. ข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญได้แก่ DMC ข้อมูล SET ข้อมูล School MIS ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-Net, NT, PISA ฯลฯ และข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น
4. ข้อมูลการติดต่อของบุคคลหลัก เบอร์โทรติดต่อ /Line ID/ Email จัดท�ำ Calling Tree
และ Line Group ของพื้นที่ร่วม /จัดท�ำ Line Group
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บุคลากรหลัก
1. จัดสรรบุคลากรหมุนเวียนปฏิบัติงาน หรือกลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
2. ก�ำหนดวิธีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ และชัดเจน และรายงานผล
ปฏิบัติงานประจ�ำวัน บุคลากรสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวกตลอดเวลาท�ำการ
3. มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส�ำรอง

ผู้ ให้บริการที่ส�ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
1. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อประสานงานการจัดการศึกษาช่วงวิกฤติ
2. เชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้รับบริการ
3. ประสานงานผู้รับบริการผ่านสื่อโซเชียลรูปแบบต่าง ๆ เช่น Fackbook Line Website บิลบอร์ด
4. จัดอุปกรณ์ส�ำหรับการถ่ายทอดระบบทางไกล,ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
5. จัดศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานเพื่อบริการประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ณ จุดบริการเดียว

แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาและเตรี ย มการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น (Developing and
implementing BCM Response) ในอนาคต โดยมีการทบทวนจัดท�ำแผน BCP ทุก ๆ ปีภายในองค์กร
เพื่อจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ขยายไปใน
วงกว้าง และเพื่อบริหารภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท�ำขั้นตอน งานที่ส�ำคัญต่อภารกิจและใช้ทรัพยากร
หลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับผลกระทบจาก สถานการณ์ ทบทวนแผน เพื่อเตรียม
ความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนอง
ต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก
2. แต่งตั้ง Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อ
ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อและยืนยันการรับแจ้งเหตุได้อย่างทันการณ์ การปลูกฝัง
BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organisation’s Culture)
3. การท�ำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและ
จิตวิทยาที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความส�ำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้ภารกิจสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤติ
4. เผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดท�ำแผน BCP และสร้างความตระหนัก
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการภายใต้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ และก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผน BCP ให้กับบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ทั้งระดับส�ำนักส่วนกลาง ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษาในสังกัด
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ความเป็นมา
กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนกลางและส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  โดยตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
(Performance Auditing) ตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
Auditing) ตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) และก�ำกับ ติดตาม ดูแล ให้ค�ำปรึกษา 
แนะน�ำ แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ�ำนวน 183 เขต และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขต โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและการพัสดุ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน
และส่งผลให้มีการก�ำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการด�ำเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ส�ำหรับผู้ตรวจสอบภายในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ด�ำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในส�ำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  และผู ้ ต รวจสอบภายในส่ ว นกลาง จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น 430 คน
แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2563
โดยด�ำเนินการในลักษณะ การบรรยายให้ความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ติดตาม ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ในสังกัด จ�ำนวน 6 แห่ง
1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 225 เขต ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการตรวจสอบภายใน
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2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ได้รับการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ�ำนวน 225 เขต มีการน�ำความรู้และ
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ได้จากการอบรมไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 2 เล่ม ได้แก่
		
1) คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชี ระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษา
ที่เป็นหน่วยเบิก
		
2) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ตรวจสอบภายในทั้งในส่วนกลางและส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความเสียหายแก่ราชการ

โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบให้ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ด�ำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
และหน่วยตรวจสอบภายใน ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยการพัฒนาครั้งนี้เน้นให้ความรู้
กับผู้ท�ำหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียน
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ในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับกระทรวงการคลัง ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการงบประมาณมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การรับ - จ่ายเงิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB
Corporate Online) เพื่อเป็นการลดภาระ ด้านเอกสาร และเข้าสู่ระบบสังคมไร้เงินสด การปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ การก�ำหนดเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีเพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่ชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจตรงกัน
สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปบู ร ณาการงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ส่ ง ผลให้
การบริหารจัดการงบประมาณของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กระทรวงการคลั ง ได้ พั ฒ นาให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการและผู้รับบริการ ประกอบกับกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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โครงการอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดท�ำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี”

ความเป็นมา
ด้ ว ย กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการก�ำกับดูแลการจัดท�ำ
บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น รวมถึ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง เป็ น การสะท้ อ นถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี
ของหน่วยงาน โดยก�ำหนดไว้ 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)
เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)
เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดท�ำเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินผล
ด้านบัญชีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ�ำนวน 225 เขต และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
จ�ำนวน 149 โรงเรียน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ จึงได้ก�ำหนดการจัดอบรม
หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดท�ำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเกี่ยวกับแนวทางการจัดท�ำเอกสารหรือหลักฐานตามเกณฑ์
ประเมินผลด้านบัญชี ที่กรมบัญชีกลาง และ สพฐ. ก�ำหนด ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้คะแนนการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของ สพฐ. จัดอยู่ในระดับดี - ดีมาก

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำเอกสารหรือหลักฐานด้านบัญชีที่
ใช้ประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่กรมบัญชีกลางและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และได้รับทราบถึงนโยบาย ข้อคลาดเคลื่อนจากผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางที่
จะต้องด�ำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านบัญชีให้มี
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
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แนวทางการพัฒนา
เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกั บ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านบ่ อ ยครั้ ง จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการเงิ น การคลั ง จะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ในหลากหลายด้ า น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการ/กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นภารกิจ
หนึ่งตามนโยบายระดับชาติที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดท�ำขึ้นภายใต้ความจ�ำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก�ำหนดเป้าหมาย
ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ซึ่ ง การด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมเกิ ด ความตื่ น ตั ว และเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามบทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance
and Clean Thailand)” ซึ่ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดไว้ ชั ด เจนในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ รับนโยบาย
มาด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 ปั จ จุ บั น เป็ น การด� ำ เนิ น งานภายใต้ น โยบาย
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา  ซึ่งก�ำหนดมาตรการและแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาส�ำนักงานส่วนกลาง และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ส�ำนักงานส่วนกลางและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท�ำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ผลการด�ำเนินงาน
1. ช่วงเตรียมการประเมิน
		
1) จัดท�ำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
		
2) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
		
3) ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเตรี ย มบุ ค ลากรผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ผู ้ ป ระสานงาน
การประเมิน และผู้ดูแลระบบของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
4) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน�ำเข้าข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
		
5) หน่ ว ยงานปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระบบงานและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		
6) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงาน ITA Online ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ช่วงด�ำเนินการประเมิน
		
1) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
2) ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ช ่ อ งทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
		
3) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
4) ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ช ่ อ งทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
		
5) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการตอบแบบส�ำรวจ OIT
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3. ช่วงสรุปผลการประเมิน
		
1) ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน
		
2) วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะในการประเมิน
		
3) จั ด ท� ำ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		
4) กลั่ น กรองและน� ำ เสนอผลการประเมิ น ต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
5) ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online และน�ำเสนอผลต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา
1. รูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานี้ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการประเมินการด�ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปั ญ หาและข้ อ จ� ำ กั ด ในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งาน
ของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาของตนเองสามารถน� ำ ไปก� ำ หนดนโยบายเป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
โครงการการติดตามเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ความเป็นมา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในภาพรวมของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นงานราชการส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการ
เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในภาพรวมและเสนอแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้วางระบบการติดตามเพื่อพัฒนาควบคู่กับ
การปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายที่ส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบ
และกระตุ้นการด�ำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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ผลการด�ำเนินงาน
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2560 ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา  ตามมาตรฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1

จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2560
ในภาพรวม 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จ�ำนวน 152 เขต คิดเป็นร้อยละ 67.56 รองลงมา 
คือ ระดับคุณภาพดี จ�ำนวน 43 เขต คิดเป็นร้อยละ 19.11 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จ�ำนวน 29 เขต
คิดเป็นร้อยละ 12.89 และระดับคุณภาพพอใช้ จ�ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตามล�ำดับ
ซึ่งไม่ปรากฏส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดได้ระดับคุณภาพปรับปรุง
1.2 ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา  ตามมาตรฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา  ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มีการติดตามและประเมินผลฯ
จ�ำนวน 20 ประเด็นการพิ
52 เขต จารณา  ส่วนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีการติดตามและ
ประเมินผลฯ จ�ำนวน 19 ประเด็นการพิจารณา  ส่วนผลการติดตามและประเมินผล สามารถแสดงได้
ดังแผนภาพที่ 2
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จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่มีผล
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 121 เขต คิดเป็นร้อยละ 66.12 รองลงมา คือ ระดับดี จ�ำนวน
38 เขต คิดเป็นร้อยละ 20.76 ระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 24 เขต คิดเป็นร้อยละ 13.12 และไม่มีส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุง ส่วนผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 31 เขต คิดเป็นร้อยละ 73.81 รองลงมา 
คือ ระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.91 ระดับดี จ�ำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.91
ระดับพอใช้ จ�ำนวน 1 เขต คิดเป็นร้อยละ 2.37 และไม่มีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใด
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง
		
1.3 ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ตามมาตรฐานส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  พ.ศ. 2560
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำแนกตามมาตรฐาน และระดับคุณภาพมีดังนี้
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มาตรฐาน

สพท.

ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)

ระดับ 4
(ดีมาก)

ระดับ 3
(ดี)

ระดับ 2
(พอใช้)

ระดับ 1
(ปรับปรุง)

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(เขต)
(เขต)
(เขต)
(เขต)
(เขต)

มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ

สพป.,
สพม.

13

5.77

121

53.78

85

37.78

6

2.67

0

0.00

มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สพป.,
สพม.

28

12.44

82

36.45

86

38.22

1

0.55

0

0.00

มาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา

สพป.

67

36.61

101

55.19

14

7.65

1

0.55

0

0.00

สพม.

27

64.29

14

33.33

1

2.38

0

0.00

0

0.00

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งมีผลการประเมินภาพรวมในระดับดี และ ระดับพอใช้
รวมทั้งสิ้น 44 เขต ควรได้รับการช่วยเหลือ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญและมี
ความเข้าใจในการรายงานผลการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรับทราบถึงปัญหา 
ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งยังขาดความตระหนักในการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแบบรายงานที่ก�ำหนด และรายงานผลได้ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม และไม่สะท้อนการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสภาพจริง
2. ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6
นโยบาย ได้แก่ นโยบาย ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ นโยบายที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัดสินระดับคุณภาพ พบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คือ มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมาย
และเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 160 เขต คิดเป็นร้อยละ 71.11 ส่วนรายละเอียดผลการติดตามและ
ประเมินผลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำแนกตามระดับผลการด�ำเนินงานมีดังนี้
110
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ระดับผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน (เขต)

ร้อยละ

ดีเยี่ยม

: ผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก�ำหนด

37

16.44

ดีมาก

: ผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมาย

160

71.11

ดี

: ผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

27

12.00

พอใช้

: ผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าเป้าหมาย

1

0.44

: ผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ก�ำหนด

0

0.00

รวม

225

100.00

ปรับปรุง

2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจ�ำแนกตามนโยบายมีดังนี้
การตัดสินผลระดับคุณภาพ
นโยบาย

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ

85

37.78

125

55.56

7

3.11

8

3.56

0

0.00

2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

8

19.05

2

4.76

2

4.76

0

0.00

30

71.43

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6

2.67

122

54.22

90

40.00

7

3.11

0

0.00

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา 

134

59.56

69

30.67

22

9.78

0

0.00

0

0.00

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

209

92.89

4

1.78

2

0.89

2

0.89

8

3.56

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา

72

32.00

34

15.11

94

41.78

21

9.33

4

1.78

การขับเคลื่อนนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
พบว่ า  ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ดี เ ยี่ ย มใน 2 นโยบาย
โดยนโยบายที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากที่สุด ได้แก่ นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองลงมา  คือ นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษา 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ นโยบายที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตามล�ำดับ
2.3 ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวม
การแปลผล

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมี ผ่านระดับดี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ ขึ้นไป ร้อยละ 70
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม ร้อยละ 100
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ค่าเฉลี่ย O-NET
ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ โอกาส และการพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม
และ
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
I-NET เพิ่มขึ้น
4. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ร้อยละ 100
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. จ�ำนวนสถานศึกษาที่น้อมน�ำพระบรมราโชบายด้านการ ร้อยละ 100
ศึ ก ษาของในหลวงรั ช กาลที่ 10 และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. จ�ำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ ร้อยละ 80
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
7. ผู ้ เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะ ร้อยละ 70
ที่จ�ำเป็นตามแนวทางการประเมิน PISA
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94.91

บรรลุ

88.75

ไม่บรรลุ

ลดลง

ไม่บรรลุ

97.38

ไม่บรรลุ

91.85

ไม่บรรลุ

78.18

ไม่บรรลุ

32.48

ไม่บรรลุ

นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวม
การแปลผล

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส�ำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ ผ่านระดับดีขึ้นไป
89.42
บรรลุ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ร้อยละ 80
9. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ ค่าเฉลี่ยรวม
เพิ่มขึ้น
บรรลุ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น
ที่ก�ำหนด
10. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
คะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทุกกลุ่มสาระ ลดลงทุกกลุ่ม ไม่บรรลุ
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพิ่มขึ้น 2 กลุ่ม ไม่บรรลุ
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มขึ้น 2 กลุ่ม ไม่บรรลุ
11. ร้ อ ยละผู ้ เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท�ำ
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 80
97.93
บรรลุ
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 80
90.93
บรรลุ
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 80
76.74
ไม่บรรลุ
12. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 85
93.72
บรรลุ
1. ระดับปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 70
77.57
บรรลุ
13. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ร้อยละ 50
63.64
บรรลุ
ผู ้ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาข้ อ เสนอแนะการเรี ย นรู ้ ห รื อ ผู ้ อ� ำ นวยการ
การเรียนรู้
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา
14. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐาน เสมอกัน
ร้อยละ 100
99.32
ไม่บรรลุ
1. ระดับชั้นประถมศึกษา
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นโยบาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวม
การแปลผล
100
บรรลุ
98.37
บรรลุ
2,343 แห่ง
บรรลุ

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 100
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 90
15. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ สถานศึกษา
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ขนาดกลาง
อย่างเหมาะสม เพียงพอ
2,343 แห่ง
16. สถานศึกษาน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยละ 80
สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ ้ ม ครอง ร้อยละ 100
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ร้อยละ 90
ที่ ถู ก ต้ อ ง และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการผลิ ต และบริ โ ภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาได้รับการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการ ร้อยละ 100
ศึกษาอย่างเป็นอิสระ
สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงาน ร้อยละ 80
ส่ ว นกลาง น� ำ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและตั ด สิ น ใจ
ทั้งระบบ
สถานศึ ก ษา  หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ ผ่ า นการ คะแนนเฉลี่ย
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ ในภาพรวม
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
85 ขึ้นไป
สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงาน ร้อยละ 60
ส่ ว นกลางมี แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ ร้อยละ 100
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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90.63

บรรลุ

93.42
88.31

บรรลุ
ไม่บรรลุ

95.44

บรรลุ

100

บรรลุ

90.24

บรรลุ

85.20

บรรลุ

95.15

บรรลุ

100

บรรลุ

การด�ำเนินการติดตามประเมินผลใช้ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด จ�ำนวน 6 นโยบาย 24 ตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัดย่อย พบว่า นโยบายที่สามารถ
ด�ำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด คือ นโยบายที่ 5 และนโยบายที่ 6 รองลงมา คือ นโยบายที่ 4
(บรรลุ 5 ตัวชี้วัดย่อย ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด) นโยบายที่ 3 (บรรลุ 7 ตัวชี้วัดย่อย ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด)
นโยบายที่ 1 (บรรลุ 1 ตัวชี้วัดย่อย ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด) และนโยบายที่ 2 (ไม่บรรลุทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย)
ตามล�ำดับ โดยตัวชี้วัดที่ สพฐ. ไม่สามารถด�ำเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ�ำเป็นตามแนวทาง การประเมิน
PISA ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกันระดับชั้นประถมศึกษา เป็นต้น
		

แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ควรด�ำเนินการ
จัดท�ำเกียรติบัตรหรือโล่รางวัลส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จ�ำนวน 37 เขต จ�ำแนกเป็นส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 33 เขต และส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 4 เขต
2. การน�ำผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปใช้ประโยชน์ เห็นควรด�ำเนินการ ดังนี้
		
2.1 แจ้งผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส� ำ หรั บ ส� ำ นั ก /หน่ ว ย/กลุ ่ ม /ศู น ย์ ใ นส่ ว นกลางของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงการด�ำเนินโครงการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป
		
2.2 แจ้งผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ส� ำหรับส�ำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล สารสนเทศประกอบการวางแผน
การด�ำเนินงานต่อไป
		
2.3 จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�ำไปใช้ประโยชน์
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3. การด� ำ เนิ น การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในปีงบประมาณต่อไป
		
3.1 การจั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ ปี ง บประมาณของ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการก�ำหนดส�ำนักที่รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน และควรเป็นตัวชี้วัด
ที่ ส� ำ คั ญ จ� ำ เป็ น สามารถเป็ น ตั ว แทนที่ ดี เนื่ อ งจากพบว่ า  ตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ
ปีงบประมาณของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ�ำนวนมาก และบางตัวชี้วัดไม่มี
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่แท้จริง
		
3.2 การด� ำ เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลควรมี ก ารสุ ่ ม ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามเชิ ง ประจั ก ษ์
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท�ำงานและรายงานผลการด�ำเนินงานของ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เนื่องจากพบว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง ไม่รายงานผลการด�ำเนินงานหรือรายงาน
ผลการด�ำเนินงานไม่ตรงประเด็น
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6
7
8
9

10
11
12
13

2563

   10,931,414,650.77
      871,300,399.82
128,241,804.12
140,769,817.19
62,459.76
12,071,789,131.66

   10,566,561,423.47
2,274,858,912.16
142,420,722.07
       144,822,803.95
65,176.20
13,128,729,037.85

6,495,158.85
   83,737,888,041.00
      410,381,056.43
8,010,618.45
84,162,774,874.73

6,504,068.85
   80,723,441,394.76
       635,716,710.87
7,222,204.86
81,372,884,379.34

96,234,564,006.39

94,501,613,417.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
2562

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
หนี้สิน
    หนี้สินหมุนเวียน
        เจ้าหนี้ระยะสั้น
        เจ้าหนี้เงินโอน
        เงินรับฝากระยะสั้น
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
        เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
        เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
        หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
      ทุน
      รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2563

(หน่วย : บาท)
2562

14
15
16
17

1,385,456,483.53
31,963.30
5,687,376,921.56
1,723,733.13
7,074,589,101.52

3,269,170,929.25
262,142.79
5,489,299,740.49
3,752,143.77
8,762,484,956.30

18
19

78,413,739.39
239,085,000.00
6,495,158.85
323,993,898.24
7,398,582,999.76
88,835,981,006.63

66,315,701.15
239,085,000.00
6,265,487.40
311,666,188.55
9,074,151,144.85
85,427,462,272.34

20
21

9,675,388,645.11
79,160,592,361.52
88,835,981,006.63

9,675,388,645.11
75,752,073,627.23
85,427,462,272.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้

หมายเหตุ

2563

22
23
24
25

433,235,266,777.77
2,223,486,630.97
943,340,599.19
805,503,707.16
437,207,597,715.09

429,538,210,064.00
2,293,896,321.11
927,774,095.58
1,144,255,698.20
433,904,136,178.89

234,967,702,715.28
137,340,631,625.24
553,275,216.37
12,241,613,134.80
3,960,023,367.47
1,208,516,425.51
7,474,742,458.91
34,893,862,712.26
1,412,657,742.99
434,053,025,398.83
3,154,572,316.26
3,154,572,316.26
(2,046,737.27)
3,152,525,578.99

242,301,117,473.23
124,566,573,801.95
715,868,241.47
14,095,720,441.97
4,394,856,908.05
2,012,981,242.84
7,326,851,563.76
34,458,675,720.37
1,846,928,760.40
431,719,574,154.04
2,184,562,024.85
2,184,562,024.85
(2,971,500.31)
2,181,590,524.54

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
26
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
27
ค่าตอบแทน
28
ค่าใช้สอย
29
ค่าวัสดุ
30
ค่าสาธารณูปโภค
31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
33
     ค่าใช้จ่ายอื่น
34
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง /(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

120

รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(หน่วย : บาท)
2562

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปี 2562
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปี 2563
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(9,666,840,231.84)

(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบอื่น
รวม
ของสินทรัพย์สุทธิ/ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(74,146,364,101.83)
575,880,999.14

-

(83,813,204,333.67)
575,880,999.14

-

(83,237,323,334.53)

(9,666,840,231.84)

(73,570,483,102.69)

       (8,548,413.27)

(8,548,413.27)
        (2,181,590,524.54)

(2,181,590,524.54)
-

-

(9,675,388,645.11)

(75,752,073,627.23)

-

(85,427,462,272.34)

(9,675,388,645.11)

(75,752,073,627.23)

-

(85,427,462,272.34)

(9,675,388,645.11)

           (255,993,155.30)

(255,993,155.30)

-

-

(76,008,066,782.53)

-

(85,683,455,427.64)

        (3,152,525,578.99)

(3,152,525,578.99)
-

(9,675,388,645.11)

(79,160,592,361.52)

-

(88,835,981,006.63)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

2563
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
           รายได้ภาษีอื่น-ภาษีลักษณะอนุญาต
รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
           รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
           รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
           รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
หัก รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
2562

68,391.37
68,391.37

5,000.00
5,000.00

16,160,652.84
70,768,818.44
513,314,585.93
600,244,057.21
600,312,448.58
2,860,431.17
597,452,017.41
599,747,511.74
(2,295,494.33)
     (248,757.06)
(2,046,737.27)

11,496,982.14
79,284,286.83
500,882,954.36
591,664,223.33
591,669,223.33
3,900,092.25
587,769,131.08
590,478,488.60
(2,709,357.52)
262,142.79
(2,971,500.31)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

1. แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (14708)
งบบุคลากร
209,240.60
- 208,265.44
975.16
งบด�ำเนินงาน
1,404.85
1,345.57
59.28
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
210,645.45
- 209,611.01 1,034.44
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13739)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
324.61
320.05
4.56
งบลงทุน
243.13
240.76
2.37
งบอุดหนุน
44.44
44.27
0.17
งบรายจ่ายอื่น
รวม
612.18
605.08
7.10
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (35701)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
63.05
59.59
3.46
งบลงทุน
135.06
119.43
15.63
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1.17
0.98
0.19
รวม
199.28
180
19.28

รายงานประจ�ำปี 2563
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35702)
งบบุคลากร
-          0.63
งบด�ำเนินงาน
  6,759.53
6,687.09
งบลงทุน
  7,099.36
-    6,931.25
งบอุดหนุน
862.10
859.27
งบรายจ่ายอื่น
12.59
-        10.33
รวม
14,733.58
- 14,487.94
3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (35703)
งบบุคลากร
0.06
งบด�ำเนินงาน
    353.44
-       349.19
งบลงทุน
2,166.91
-    2,134.56
งบอุดหนุน
25.75
24.80
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,546.10
- 2,508.61
3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (35704)
งบบุคลากร
- 0.02
-          1.36
งบด�ำเนินงาน
  1,883.01
1,850.54
งบลงทุน
    218.23
-       209.39
งบอุดหนุน
    345.61
-       345.61
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,446.85
- 2,406.90
3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาศได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (35706)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
192.92
190.47
งบลงทุน
    299.73
284.97

124
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- 0.63
72.44
168.11
2.83
2.26
245.01
- 0.06
4.25
         32.35
0.95
         37.49
- 1.38
         32.47
8.84
         39.93
2.45
14.76

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
492.65
475.44
17.21
3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (35707)
งบบุคลากร
-          0.30
- 0.30
งบด�ำเนินงาน
    131.77
-       122.36
9.41
งบลงทุน
    137.56
114.08          23.48
งบอุดหนุน
809.70
806.66
3.04
งบรายจ่ายอื่น
8.89
-          3.33
5.56
รวม
1,087.92
- 1,046.73
41.19
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 (34745)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
8.16
7.92
0.24
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
8.16
7.92
0.24
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (34731)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
301.22
282.18
19.04
รวม
301.22
282.18
19.04
รายงานประจ�ำปี 2563
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

4.3

4.4

4.5

4.6
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การส�ำรอง ใบสั่งซื้อ/
เงิน
สัญญา
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (34761)
งบบุคลากร
0.10
งบด�ำเนินงาน
2,161.10
-    2,143.81
งบลงทุน
259.77
-       259.13
งบอุดหนุน
10.08
9.99
งบรายจ่ายอื่น
  1,013.70
905.24
รวม
3,444.65
- 3,318.17
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (34762)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
100.94
88.24
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
100.94
88.24
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (347A8)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
        7.93
5.44
งบลงทุน
97.74
97.74
งบอุดหนุน
12.00
12.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
117.67
115.18
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (347B3)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
14.52
14.09
งบลงทุน
รายงานประจ�ำปี 2563
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งบสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

- 0.10
17.29
0.64
0.09
108.46
126.38
12.70
12.70
2.49
2.49
0.43
-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
14.52
14.09
0.43
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (42722)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
284.19
-       283.24
0.95
งบลงทุน
งบอุดหนุน
36,915.64
-   36,800.96
114.68
งบรายจ่ายอื่น
รวม
37,199.83
- 37,084.20
115.63
5.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (42747)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
114.78
-       113.00
1.78
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
114.78
113.00
1.78
5.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (42767)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
82.88
82.18
0.7
งบลงทุน
งบอุดหนุน
204.24
199.63
4.61
งบรายจ่ายอื่น
รวม
287.12
281.81
5.31
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

การส�ำรอง ใบสั่งซื้อ/
เงิน
สัญญา
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (037B1)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
364.23
-       356.29
7.94
งบลงทุน
148.72
146.62
2.1
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
512.95
502.91
10.04
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (05376)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
92.74
83.15
9.59
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
92.74
83.15
9.59
8. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรองเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (25768)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
19.11
18.85
0.26
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
19.11
18.85
9.38
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งบสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

9. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค (11796)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
1.20
1.20
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
1.20
1.20
10. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (53737)
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
145.78
127.61
18.17
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
145.78
127.61
18.17
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยการรวมเอากรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน มีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มต้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ภายใต้ชื่อรหัสหน่วยงาน A004
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 318 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547
เรื่อง การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปีงบประมาณ 2548
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานที่ตั้งหลักอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 543 หน่วยเบิก เป็นหน่วยรับงบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุน จ�ำนวน 786 ศูนย์ต้นทุน
ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ การปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบ GFMIS ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 543 หน่วยเบิก ประกอบด้วย
1. ส่วนกลาง จ�ำนวน 1 หน่วยเบิก 19 ศูนย์ต้นทุน (ส�ำหรับศูนย์ต้นทุน 2000499997
เป็นศูนย์ต้นทุนที่รวมในส่วนกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน ใช้ส�ำหรับบันทึกเบิกจ่ายในกรณี
บ�ำนาญจ่ายตรง) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยเครื่อง Terminal
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  (สพป.) จ�ำนวน 183 หน่วยเบิก มีหน่วยรับ
งบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 366 ศูนย์ต้นทุน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยเครื่อง
Terminal
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (สพม.) จ�ำนวน 42 หน่วยเบิก มีหน่วยรับ
งบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 84 ศูนย์ต้นทุน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ
Web online จ�ำนวน 40 หน่วยเบิก และด้วยเครื่อง Terminal จ�ำนวน 2 หน่วยเบิก
4. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จ�ำนวน 151 หน่วยเบิก(ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติ
ยกเลิกเป็นหน่วยเบิกจ่ายจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
(อยู่ระหว่างการปิดบัญชี) และศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
รวมจ�ำนวน 166 หน่วยเบิกมีหน่วยรับงบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 317 ศูนย์ต้นทุน
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว
357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้ อ ผิ ด พลาด ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ งบการเงิ น ส� ำ หรั บ
ปี 2557 ก่ อ นวั น ที่ ก� ำ หนดให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ซึ่ ง มาตรฐานดั ง กล่ า วมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ งบการเงิ น ส� ำ หรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557
งบการเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอ
รายงานตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ รวมรายการบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ที่ ห น่ ว ยงานในส่ ว นกลาง
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�ำหรับคน
พิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดท�ำงบ
การเงินแยกต่างหากจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายไม่ว่ารายการดังกล่าว
จะเกิดจากเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่หน่วยงานมีอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏใน งบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดู แ ลรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่ รั ฐ บาล ภายในขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม่ และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
3.1 มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้
1 ตุลาคม 2561 ดังนี้
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ำเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
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ปัจจุบัน ได้แก่

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
3.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ในงวด

- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง รายได้ จ ากรายการแลกเปลี่ ย น
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562
3.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ในงวด
อนาคต ได้แก่
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ำมาถือปฏิบัติ่
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 นโยบายการบัญชีทั่วไป
งบการเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการแสดงภาพรวม
ในระดับกรมของหน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนภายใต้สังกัด โดยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
เป็นการบันทึกข้อมูลและการบันทึกบัญชีในระบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และถือปฏิบัติตาม
หลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงิน ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน
รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป
4.2 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาล
เมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้าม
กับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
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- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมี
ระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ เช็ค ธนาณัติ ตั๋วเงิน
ที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2.2 ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม เงิ น งบประมาณ และลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม เงิ น นอกงบประมาณ
หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานที่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
บันทึกรับรู้ทันทีเมื่อท�ำการตั้งเบิกเข้าระบบ GFMIS
4.2.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้
หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปีจะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
4.2.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้
ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนใน
ระหว่างงวดเมื่อซื้อวัสดุจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย และเมื่อตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของทุกปี
จะปรับปรุงบัญชีวัสดุตามรายการที่ตรวจนับได้เป็นวัสดุคงเหลือ
4.2.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูก
สร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
การด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่
มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
บันทึกรายการที่มีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป เป็นสินทรัพย์และ
คิดค่าเสื่อมราคา  ส�ำหรับรายการที่ต�่ำกว่า  5,000.00 บาท ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ได้มา  โดยบันทึก
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2546 บันทึกรายการที่มีราคาทุนต่อหน่วย
ตั้งแต่ 30,000.00 บาทขึ้นไป เป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา
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- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงาน
ได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปาและอุปกรณ์ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล การด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/10517 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2547 เรื่อง ก�ำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินโดยวิธีเส้นตรง
และสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้คงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ออกจากบัญชี โดยก�ำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาตามกลุ่มประเภทสินทรัพย์ ดังนี้
อายุการใช้งาน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

5 - 25 ปี
2 - 8 ปี
5 - 20 ปี

4.2.6 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ระหว่าง 3 - 10 ปี
4.3 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิ้นและภาระผูกพัน
4.3.1 เจ้าหนี้ รับรู้เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินและ
สามารถระบุมูลค่าสินค้าและบริการได้ชัดเจน
4.3.2 ใบส�ำคัญค้างจ่าย รับรู้เมื่อได้รับการขอเบิกเงินจากข้าราชการหรือลูกจ้าง
โดยบันทึกบัญชีเมื่อค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
4.3.3 รายได้รอการรับรู้ จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบ
และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สินทรัพย์ที่ได้
รับบริจาค ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า  1 รอบระยะเวลาบัญชี
บันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคคู่กับรายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน
ของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
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4.4 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับทุน
ทุน รับรู้เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน
4.5 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
4.5.1 รายได้จากเงินงบประมาณ ประกอบด้วย งบกลาง งบบุคลากร งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุนรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้า
บัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับ
ผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่
รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการ
เงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทน
กันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.5.2 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับรู้เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้
ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือรับรู้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากแหล่งเงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงิน
ตรงให้กับเจ้าหนี้
4.5.3 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้
เก็บรายได้นั้นไว้ เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบ
สินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.5.4 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น
รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.5.5 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ
รับรู้ เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับ
ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็น
รายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับ
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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4.6 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
งบกลาง รับรู้เมื่อเกิดรายการค่าใช้จ่ายและท�ำการขอเบิกเงินหรือตรวจรับในระบบ GFMIS
หมายเหตุ 5 ข้อจ�ำกัดและข้อคลาดเคลื่อนของงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มียอดดุลบัญชีในระบบ GFMIS ผิดปกติด้านหนี้สิน จ�ำนวน 422.43 บาท เกิดจาก
การบันทึกกลับรายการเอกสารการจ่ายไม่สมบูรณ์ในระบบ GFMIS ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นอกจากนี้มีบัญชีพักต่าง ๆ ซึ่งต้องโอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นงวด
แต่หน่วยเบิกจ่ายยังมิได้ปรับปรุงบัญชีให้ครบถ้วน จึงมียอดคงค้างในระบบ GFMIS ด้านสินทรัพย์
รวมจ�ำนวน 916,666,244.18 บาท ด้านหนี้สิน รวมจ�ำนวน 761,237.18 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

6201010101 พักยกยอดเงินฝากคลัง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1205010102 พักอาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020102 พักอาคารส�ำนักงาน
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง
1205040107 พักสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2010106021 พักครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206030102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ
แพทย์
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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หมายเหตุ
6

1.11

ยอดค้างในบัญชีพกั

หน่วย : บาท

2563
)4,403,162.50(
)4,403,162.50(
6,162,678.00
22,035,907.80
3,761,650.00
6,071,720.00
24,248,160.76
62,280,116.56
10,307,149.65
9,523,000.00
233,553.65
3,554,624.98
76,100.00
44,400.00
19,114,016.15

2652
)4,403,162.50(
)4,403,162.50(
11,698,486.23
21,040,907.80
89,599,301.42
14,719,773.15
40,672,253.81
270,000.00
178,000,722.41
13,659,367.90
25,983,000.00
688,590.95
3,316,589.43
163,407.00
82,400.00
10,734,492.87

1,139,950.00

3,135,885.04

13,571,748.83

10,629,636.35

1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา
1206120102 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น
อุปกรณ์
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมสินทรัพย์
6401010107 พักเงินประกันสัญญา
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สิน
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เจ้าหนี้เงินโอน

2.11
3.11
61

45,287,768.10
24,545,246.00
95,000.00
778,000.00
128,270,557.36
730,518,732.76
730,518,732.76
916,666,244.18
)761,237.18(
)761,237.18(
)761,237.18(

40,336,598.00
18,607,196.92
68,990.00
104,200.00
9,151,905.00
136,662,259.46
795,111,226.17
795,111,226.17
1,105,371,045.54
)761,237.18(
)761,237.18(
)761,237.18(

ยอดดุลบัญชีผิดปกติ
422.43

-

422.43

-

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
พักเงินน�ำส่ง (เงินสดในมือ)
พักรอ Clearing
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563
3,789,314.86
239,085,000.00
1,318,318,122.05
2,668,052,169.99
6,702,170,043.87
76,803.48
(76,803.48)
10,931,414,650.77

หน่วย : บาท
2562
4,304,573.62
239,085,000.00
1,721,901,483.97
2,215,774,583.28
6,385,505,041.95
790,740.65
(800,000.00)
10,566,561,423.47

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้รวมบัญชีพักยกยอด
เงินฝากคลัง (เงินฝากคลัง) ด้านเครดิต จ�ำนวน 4,403,162.50 บาท ซึ่งยังไม่ได้โอนไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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บัญชีพักเงินน�ำส่ง ด้านเดบิต จ�ำนวน 76,803.48 บาท เกิดจากรายการน�ำส่งเงินด้วยเช็ค
ต่างธนาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามปีงบประมาณส่งผลให้เกิดรายการคงค้าง
ด้านเดบิต คู่กับบัญชี พักรอ Clearing ด้านเครดิต รายการน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาล�ำปาง เขต 1 จ�ำนวน 6,053.48 บาท และรายการน�ำส่งเงินฝากคลัง ของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา  เขต 4 จ� ำ นวน 24,750.00 บาท และโรงเรี ย นสตรี ภู เ ก็ ต
จ�ำนวน 46,000.00 บาท
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2563
323,965,975.71
9,645,118.00
203,299,569.72
334,389,736.39
871,300,399.82

หน่วย : บาท

2562
551,379,396.02
21,396,242.01
186,996,194.19
1,515,087,079.94
2,274,858,912.16

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ซึ่งหน่วย
เบิกจ่ายต่าง ๆ ยืมเงินไปท�ำโครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 203,299,569.72 บาท ประกอบด้วย ลูกหนี้องค์การค้าของ สกสค.
ซึ่งค้างช�ำระค่าลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 122,909,571.07 บาท เงินจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน 24,097,690.90 บาท
เงินยืมจากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ยืมเงินไปท�ำโครงการยังไม่
แล้วเสร็จจ�ำนวน 56,292,307.75 บาท
รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 334,389,736.39 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการที่อนุมัติขอเบิกเงินโดยวิธี
จ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินไม่ทัน ภายใน 30 กันยายน 2563
จ�ำนวน 312,234,215.20 บาท
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หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 3 - 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หน่วย : บาท

2563
128,241,804.12
128,241,804.12

2562
142,420,722.07
142,420,722.07

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

62,459.76
62,459.76

หน่วย : บาท
2562
65,176.20
65,176.20

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  จ�ำนวน 62,459.76 บาท เป็นรายการ
ปรับปรุงบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ 10 ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้ระยะยาว
รวมลูกหนี้ระยะยาว

2563
6,495,158.85
6,495,158.85

หน่วย : บาท

2562
6,504,068.85
6,504,068.85

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหนี้ระยะยาว จ�ำนวน 6,495,158.85 บาท เป็นลูกหนี้ความรับผิด
ทางแพ่งและละเมิด ซึ่งประกอบด้วย
- ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�ำนวน 5,059,349.40 เป็นลูกหนี้
ความรับผิดทางแพ่ง ตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกา  เลขที่ 7316/2545 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545
ในคดีทุจริตปลอมแปลงเอกสารค่าก่อสร้างอาคารเรียน ศาลพิพากษาให้จ�ำเลยและพวก รวมจ�ำนวน 5 คน
ชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตเบียดบังยักยอกทรัพย์ของทางราชการ รวมจ�ำนวน 5,591,726.00 บาท
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ซึ่งหนึ่งในจ�ำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหาย จ�ำนวน 532,376.60 บาท คงเหลือยอดลูกหนี้จ�ำนวน 5,059,349.40
บาท ได้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ต่อมาในปี 2556 ได้จ�ำหน่ายคดี
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ด�ำเนินการ ซึ่งลูกหนี้จ�ำเลยที่ 5 ได้น�ำเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหาย จ�ำนวน 994,245.49 บาท และในปี 2557 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด 3 ราย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ จ�ำนวน 2 ราย
รวมจ�ำนวน 564,163.19 บาท ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น�ำส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดินที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันการด�ำเนินคดีล้มละลายเสร็จสิ้นแล้ว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ระหว่างด�ำเนินการขอเอกสารหลักฐานเพื่อด�ำเนินการบันทึก
ลดยอดลูกหนี้ดังกล่าวมายังส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
- ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ�ำนวน 238,581.45 บาท
เป็นลูกหนี้ ความรับผิดทางละเมิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.5/24409 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552
กรณี เจ้าหน้าที่การเงินทุจริตยักยอกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีตนเองและรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจ�ำนวน 552,322.00 บาท ซึ่งค�ำสั่งศาลปกครอง
ให้ช�ำระเงินเป็นที่สุดแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับทางการปกครอง และผู้ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับ
บัญชาไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตรวจสอบ รวม 7 ราย รวมเป็นเงิน 333,250.45 บาท
หนึ่งในผู้ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ชดใช้เงินแก่ทางราชการแล้ว จ�ำนวน 94,669.00 บาท
คงเหลือยอดลูกหนี้จ�ำนวน 238,581.45 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คดียังไม่ถึงที่สดุ
โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้บันทึกยอดลูกหนี้ดังกล่าว จ�ำนวน
238,581.45 บาท ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
- ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 1 จ�ำนวน 989,389.00 บาท เป็นลูกหนี้
ความรับผิดทางละเมิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/11884 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548
กรณีทุจริต เงินอุดหนุนของนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกกลางคัน และเงินอื่น ๆ ของทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีผู้ร่วมรับผิดรวมจ�ำนวน 3 ราย โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เชียงใหม่ เขต 1 ได้บันทึกรับรู้ยอดลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2549 จากค่าความเสียหายที่หน่วยงานได้น�ำเงินไปชดใช้ให้แทนเนื่องจากเงินในบัญชีของหน่วยงาน
ไม่พอจ่ายเป็นเหตุให้ข้าราชการครูในสังกัดเดือดร้อน เป็นจ�ำนวน 989,389.00 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการสืบหาหลักทรัพย์และด�ำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย
- ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ�ำนวน 207,839.00 บาท เป็นลูกหนี้ความ
รับผิดทางแพ่ง ตามค�ำพิพากษาศาลจังหวัดตราด กรณีท�ำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนและบ้านพักครู
โรงเรี ย นบ้ า นเกาะหมาก โดยมี ผู ้ ร ่ ว มรั บ ผิ ด รวมจ� ำ นวน 6 ราย ร่ ว มกั น ช� ำ ระเงิ น ให้ แ ก่ สปช.
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จ�ำนวน 491,339.00 บาท ซึ่งส�ำนัก ต่อมาได้มีค�ำสั่งศาลให้บุคคลทั้ง 6 รายเป็นบุคคลล้มละลาย
ปัจจุบันหนึ่งในผู้ร่วมกระท�ำผิด ได้ยินยอมท�ำสัญญารับสภาพหนี้ชดใช้เงิน จ�ำนวน 491,339.00 บาท
โดยการผ่อนช�ำระเดือนละ 810.00 บาท โดยหักจากเงินค่าจ้างรายเดือน รวมช�ำระแล้วทั้งสิ้น 29 ปี
2 เดือน (350 งวด) เป็นเงิน 283,500.00 บาท ได้น�ำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2563

ที่ดิน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
3,752,475.00
รวมที่ดิน
3,752,475.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
93,252,241,639.63
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
27,941,107,543.94
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
65,311,134,095.69
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface &ไม่ระบุรายละเอียด
4,222,924,412.73
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
2,685,660,577.27
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface &ไม่ระบุรายละเอียด(สุทธิ)
1,537,263,835.46
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
66,848,397,931.15
อุปกรณ์
อุปกรณ์
50,604,353,079.74
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
44,245,492,479.10
อุปกรณ์ (สุทธิ)
6,358,860,600.64
อุปกรณ์ Interface &ไม่ระบุรายละเอียด
435,584,641.78
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
390,402,129.69
อุปกรณ์ Interface &ไม่ระบุรายละเอียด(สุทธิ)
45,182,512.09
รวมอุปกรณ์(สุทธิ)
6,404,043,112.73
งานระหว่างก่อสร้าง
10,481,694,522.12
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
83,737,888,041.00

2562

3,752,475.00
3,752,475.00
85,416,359,458.72
23,607,707,271.58
61,808,652,187.14
4,413,904,552.25
2,717,106,864.61
1,696,797,687.64
63,505,449,874.78
48,070,693,846.73
41,418,452,405.74
6,652,241,440.99
493,013,781.36
411,417,599.95
81,596,181.41
6,733,837,622.40
10,480,401,422.58
80,723,441,394.76
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11.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จ�ำนวน 66,848,397,931.15 บาท ได้รวมบัญชีพัก
อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน 62,280,116.56 บาท ซึ่งยังไม่ได้โอนไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา
สะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 27,941,107,543.94 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
Interface & ไม่ระบุรายละเอียดจ�ำนวน 2,685,660,577.27 บาท รวมจ�ำนวน 30,626,768,121.21 บาท
ในงวดบัญชีปี 2563 มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี รวมจ�ำนวน 4,358,224,551.49 บาท
11.2 อุปกรณ์ (สุทธิ) จ�ำนวน 6,404,043,112.73 บาท ได้รวมบัญชีพักอุปกรณ์
ของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้โอนไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 128,270,557.36 บาทไว้ด้วย
ส�ำหรับค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์
จ�ำนวน 44,245,492,479.10 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ Interface &ไม่ระบุรายละเอียด
จ�ำนวน 390,402,129.69 บาท รวมจ�ำนวน 44,635,894,608.79 บาท ในงวดบัญชีปี 2563 มีค่าเสื่อม
ราคาประจ�ำปี จ�ำนวน 3,054,433,710.37 บาท
11.3 งานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 10,481,401,422.58บาท ได้รวมบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้โอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 730,518,732.76 บาท
ไว้ด้วย ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 97,740,000.00 บาท เป็นบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ซึ่งเกิดจากการขอ
ท�ำความตกลงกรมบัญชีกลางในการเบิกงบประมาณแทนให้กับหน่วยงาน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่ อ ด� ำ เนิ น โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ไทยโคเซ็ น แห่ ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนี้
(1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 1 รายการ
รายการอาคารเรี ย น อาคารปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบั น โคเซ็ น แห่ ง สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 48,000,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2563
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับหลักฐานส�ำเนาสัญญาการก่อสร้างดังกล่าว
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ำนวน 2 รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น
49,740,000.00 บาท แยกเป็ น รายการที่ 1 อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมศาสตร์
จ�ำนวน 25,380,000.00 บาท รายการที่ 2 หอพักนักศึกษาและครู จ�ำนวน 24,360,000.00 บาท
โดยได้ด�ำเนินการลงนามในสัญญารายการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564
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โดยบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 97,740,000.00 บาท ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด�ำเนินการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวตามงวด
การตรวจรับงานจ้างแต่ละงวดงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไม่ได้รับหลักฐานในการตรวจรับงานจ้างในงวดที่ 1 ส่งผลให้รายงานการเงินฉบับนี้เกิดรายการ
คงค้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าว
หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

2563
936,508,493.96
526,127,437.53
410,381,056.43

2562
1,148,927,581.18
513,210,870.31
635,716,710.87

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเป็นสินทรัพย์ประเภท ถนน โครงสร้าง
พื้ น ฐานอื่ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน-Interface และโครงสร้ า งพื้ น ฐานไม่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ด จ� ำ นวน
936,508,493.96 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จ�ำนวน 526,127,437.53 บาท
ในจ�ำนวนนี้เป็นค่าเสื่อมราคาประจ�ำปีจ�ำนวน 57,566,060.64 บาท
หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด

2563
1,470,729,388.68
1,462,929,574.23
7,799,814.45
56,064,030.00
(56,064,027.00)
3.00
222,800.00

หน่วย : บาท

2562
1,466,542,495.18
(1,459,531,094.32)
7,011,400.86
56,064,030.00
(56,064,027.00)
3.00
222,800.00
รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

143

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

(11,999.00)
210,801.00
8,010,618.45

(11,999.00)
210,801.00
7,222,204.86

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) จ�ำนวน 8,010,618.45 บาท
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมจ�ำนวน 1,519,005,600.23 บาท บาท ในจ�ำนวนนี้
เป็นค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำปี จ�ำนวน 4,518,136.41 บาท
หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
2563
666,728,778.43
97,406,878.24
21,602,538.97
573,581,185.50
26,137,102.39
1,385,456,483.53

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
			
หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้เงินโอน
เจ้าหนี้เงินโอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รวมเจ้าหนี้เงินโอน
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2563
19,000.00
(422.43)

2563
13,385.73
31,963.30

หน่วย : บาท
2562
1,003,654,992.78
171,543,638.56
22,454,157.94
2,045,514,758.05
26,003,381.92
3,269,170,929.25

หน่วย : บาท

2562

หน่วย : บาท
2562
262,142.79
262,142.79

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหนี้เงินโอน จ�ำนวน 31,963.30 บาท ได้รวมรายการภาษีหัก
ณ ที่จ่าย รอน�ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มียอดด้านเดบิต จ�ำนวน 422.43 บาท ซึ่งเกิดจากการ
บันทึก กลับรายการเอกสารจ่ายของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าด�ำเนินการตัดจ่ายก่อนรายการเอกสารขอเบิกได้รับการอนุมัติโอนเงินเข้า
บัญชีส่วนราชการ ส่งผลให้รายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งที่ด�ำเนินการกลับรายการเอกสารจ่ายไม่
สมบูรณ์ ถูกกลับรายการในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มียอดผิดดุลบัญชีปกติในปีงบประมาณ 2563
เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน จ�ำนวน 19,000.00 บาท เป็นรายการจัดเก็บเงินรายได้
แผ่นดินแทนกรมธนารักษ์ - ค่าจ�ำหน่ายอาคารเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 แต่น�ำส่งคลังไม่ทันในปีงบประมาณที่รับเงินรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง จ�ำนวน 13,385.73 บาท เป็นรายการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน
ของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่น�ำส่งคลังไม่ทันในปีงบประมาณ
ที่รับเงินรายได้แผ่นดิน
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนช�ำระบัญชี
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น ๆ
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

2563
4,710,035,598.60
70,404,431.54
1,729,108.18
10,697,887.60
894,509,895.64
5,687,376,921.56

หน่วย : บาท

2562
4,454,215,278.47
70,455,096.77
1,729,108.18
14,991,492.60
947,908,764.47
5,489,299,740.49

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินรับฝากอื่น จ�ำนวน 4,710,035,598.60 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงิน
นอกงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายและสถานศึกษาน�ำฝากไว้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อน�ำ
ฝากคลัง กรณีมีเงินสดในมือเกินวงเงินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนช�ำระบัญชี เป็นเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนที่ปิดการด�ำเนินการ
แล้ว รวม 3 เงินทุน รวมเป็นเงิน 70,404,431.54 บาท ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถ
จักรยานยนต์ผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
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จ�ำนวน 70,396,752.00 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี ส�ำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครู
ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กู้ส�ำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง จ�ำนวน
60.36 บาท และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษากู้ส�ำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง
จ�ำนวน 7,619.18 บาท ได้ด�ำเนินการช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ตามรายงานการช�ำระบัญชีของ
คณะกรรมการช�ำระบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกู้ส�ำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่งของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา  ซึ่งรายงานผลการช�ำระบัญชีเสร็จสิ้น
ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับช�ำระจากลูกหนี้
บัญชีเงินประกันสัญญา  จ�ำนวน 1,729,108.18 บาท ได้รวมบัญชีพักเงินประกันสัญญา 
จ�ำนวน 761,237.18 บาทซึ่งเป็นของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้โอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เบิกเกินส่งคืนรอน�ำส่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2563
1,636,900.13
86,833.00
1,723,733.13

หน่วย : บาท

2562
3,426,729.32
325,414.45
3,752,143.77

หมายเหตุที่ 18 เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2563

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว

78,413,739.39
78,413,739.39

2562

66,315,701.15
66,315,701.15

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ได้รับบริจาคของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ โอนรับรู้เป็น
รายได้จากการบริจาค ณ สิ้นงวดบัญชี ด้วยจ�ำนวนเดียวกับค่าเสื่อมราคาประจ�ำปีของสินทรัพย์ที่ได้รับ
บริจาค
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หมายเหตุ 19 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2563
239,085,000.00
239,085,000.00

2562
239,085,000.00
239,085,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว เป็นเงินที่หน่วยเบิก
จ่ายต่าง ๆ ในสังกัดของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจากคลังเพื่อไว้ทดรองจ่าย
ตามวงเงินที่ ตั้งเบิก ณ 30 กันยายน 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวงเงิน
ทดรองราชการที่ได้รับอนุมัติ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 239,085,000.00 บาท
หมายเหตุ 20 ทุน
ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนของหน่วยงาน
รวมทุน

2563
9,675,388,645.11
9,675,388,645.11

หน่วย : บาท

2562
9,675,388,645.11
9,675,388,645.11

หมายเหตุ 21 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
บวก รายการปรับปรุงผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวดหลังรายการ
ปรับปรุง
บวกรายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
รวมรายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด

หน่วย : บาท

2563
75,752,073,627.23
255,993,155.30
76,008,066,782.53

2562
74,146,364,101.83
(575,880,999.14)
73,570,483,102.69

3,152,525,578.99
79,160,592,361.52

2,181,590,524.54
75,752,073,627.23
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หมายเหตุ 22 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
2563
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
205,473,214,068.18
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
14,916,479,057.78
รายได้จากงบลงทุน
7,385,879,856.70
รายได้จากงบเงินอุดหนุน
39,272,509,431.35
รายได้จากงบกลาง
157,151,001,917.67
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
1,231,541,333.32
หัก รายจ่ายระหว่างหน่วยงานน�ำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
256,701,177.73
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ
425,173,924,487.27
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร
214,302.00
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
1,117,186,853.28
รายได้จากงบลงทุน
6,829,098,443.35
รายได้จากงบเงินอุดหนุน
24,237,972.37

รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ
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2563
2,997,200.00
87,607,519.50
8,061,342,290.50
433,235,266,777.77

หน่วย : บาท
2562
211,978,154,313.00
18,683,120,086.72
9,958,071,733.32
38,608,492,131.24
144,844,390,407.15
188,452,187.01
346,390,629.66
423,914,290,228.78
244,783.65
1,679,815,704.64
3,129,278,844.27
4,860,464.92
หน่วย : บาท
2562
704,302,101.23
105,417,936.51
5,623,919,835.22
429,538,210,064.00

หมายเหตุ 23 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้ค่าบริการการศึกษา
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริการอื่น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

2563
1,722,846,039.35
465,825,057.33
16,090,513.75
18,608,617.54
116,403.00
2,223,486,630.97

2562
1,715,257,740.13
535,736,731.02
16,067,713.89
21,319,263.07
5,514,873.00
2,293,896,321.11

หมายเหตุ 24 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากแหล่งอื่น
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

2563
49,465,015.00
658,106,862.47
4,609,466.00
231,159,255.72
943,340,599.19

หมายเหตุ 25 รายได้อื่น
รายได้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น

2563
14,709,421.43
458,773.83
39,467,390.23
752,126,995.67

2562
14,787,864.01
619,610,006.77
2,041,391.39
291,334,833.41
927,774,095.58

หน่วย : บาท

2562
3,121,862.94
354,645.67
159,663,763.74
979,301,144.33
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รายการปรับเงินฝากคลัง
รวมรายได้อื่น

2563
(1,258,874.00)
805,503,707.16

หน่วย : บาท
2562
1,814,281.52
1,144,255,698.20

รายการปรับเงินฝากคลัง เป็นยอดคงเหลือรายการหักกลบเงินนอกงบประมาณที่มียอดคง
เหลือ ด้านเครดิต จ�ำนวน 1,814,281.52 บาท ของรายการรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง
จ�ำนวน 4,430,350,083.13 บาท กับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้
กรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 4,428,535,801.61 บาท ซึ่งเป็นคู่บัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากการท�ำรายการ
ระหว่างหน่วยงานราชการ และกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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2563
198,119,892,362.89
157,669.58
123,689,706.54
8,360,407,709.39
5,201,779,726.33
51,993,761.91
9,994,703,466.22
926,476,300.70
116,971,830.87
2,685,311,878.10
4,026,817,823.07
112,126,370.37
485,469,324.79

หน่วย : บาท

2562
203,888,835,497.24
367,057.47
136,891,059.24
8,877,560,569.62
5,261,159,007.69
48,050,104.46
658,960.00
10,292,354,907.63
1,081,557,408.96
138,539,085.29
2,638,351,651.00
3,956,177,430.92
117,459,245.43
592,228,290.27

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,577,268.47
543,943,527.66
4,198,383,988.39
234,967,702,715.28

18,865,301.90
512,212,790.75
4,739,849,105.36
242,301,117,473.23

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายการเงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน
เงินช่วยค่าครองชีพ และเงินเพิ่ม (พ.ส.ร.,พ.ต.ก.,พ.ค.ก.,สปพ. ฯลฯ) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เบิกจ่ายจากงบบุคลากรได้เบิกจ่ายตรงรวมไว้เป็นรายการภายใต้หัวข้อ “เงินเดือน”
หมายเหตุ 27 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เบี้ยหวัด
บ�ำนาญ
เงินค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2563
149,907.00
105,930,692,330.03
5,648,083,226.07
2,172,145,449.83
3,106,940,289.18
8,347,656,656.01
10,900,571,042.66
115,104,520.09
1,119,288,204.37
137,340,631,625.24

หน่วย : บาท

2562
158,820.00
94,203,927,364.58
5,785,692,900.98
1,953,618,147.90
3,173,544,438.24
8,201,241,977.21
122,810.00
9,992,656,495.29
147,225,471.57
1,108,385,376.18
124,566,573,801.95
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หมายเหตุ 28 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

2563
61,494,418.95
490,644,004.42
1,136,793.00
553,275,216.37

หมายเหตุ 29 ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ

2563
771,724,743.98
5,014,415.74
79,518,687.43
404,743,867.07
9,913,719.39
3,268,031,041.45
6,364,120,907.69

หน่วย : บาท

2562
98,832,090.81
616,646,750.66
389,400.00
715,868,241.47

หน่วย : บาท

2562
1,915,596,123.62
39,603,375.83
140,744,097.62
757,628,469.32
37,645,327.84
2,867,179,303.17
6,285,469,574.55

หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเช่า
ค่าวิจัยและพัฒนา
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2563
2,615,429.64
100,229,310.00
237,428,380.38
15,566,617.61
155,509,811.91
-

2562
5,999,355.00
119,005,252.00
567,421,529.92
226,462,299.27
154,779,385.96
1,899,000.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

81,365,442.54
745,830,759.97
12,241,613,134.80

			
หมายเหตุ 30 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

2563
3,521,409,571.19
76,765,660.08
361,848,136.20
3,960,023,367.47

			
หมายเหตุ 31 ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
รวมค่าสาธารณูปโภค

2563
668,103,999.28
70,349,659.90
57,537,932.65
392,503,412.13
20,021,421.55
1,208,516,425.51

57,136,664.20
919,150,683.67
14,095,720,441.97

หน่วย : บาท

2562
4,164,242,916.92
98,169,863.58
132,444,127.55
4,394,856,908.05

หน่วย : บาท
2562
1,070,749,841.10
91,485,513.74
78,435,749.79
748,752,288.90
23,557,849.31
2,012,981,242.84
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หมายเหตุ 32 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2563
4,358,224,551.49
3,054,433,710.37
57,566,060.64
4,518,136.41
7,474,742,458.91

2562
3,998,985,822.28
3,250,695,704.56
71,834,139.69
5,335,897.23
7,326,851,563.76

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

2563
34,893,862,712.26
34,893,862,712.26

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
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2563
53,254,054.71
1,359,403,688.28
1,412,657,742.99

2562
34,458,675,720.37
34,458,675,720.37

หน่วย : บาท

2562
67,578,483.87
1,779,350,276.53
1,846,928,760.40

ค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 1,412,657,742.99 บาท ได้รวมรายการ ดังนี้
- รายการหักกลบมียอดคงเหลือด้านเครดิต จ�ำนวน 15,671,879.52 บาท เป็นยอดคงเหลือ
รายการหักกลบระหว่างบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
จ�ำนวน 3,819,946,096.38 บาท กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง จ�ำนวน
3,804,274,216.86 บาท
- พักเบิกเงินอุดหนุน จ�ำนวน 640,946,487.25 บาท เป็นยอดคงเหลือของรายการระหว่าง
กันของบัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน จ�ำนวน 4,237,954,702.20 บาท กับบัญชีพักรับเงินอุดหนุน จ�ำนวน
3,597,008,214.95 บาท
โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอื่น ในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อตัวเม็ดเงินของส่วนราชการ เป็นคู่บัญชี
ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เนื่องจากการท�ำรายการระหว่างหน่วยงานราชการและกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่น
และการขอเบิกเงินอุดหนุนกรณีที่ยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย
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ส่วนที่ 4

			

ทิศทางการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก� ำ หนดให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สมวั ย ทุ ก ด้ า น
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง
พหุ ป ั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย มี เ ป้ า หมายให้ ผู ้ เรี ย นทุ ก กลุ ่ ม วั ย ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ�ำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�ำงานร่วมกับผู้อนื่
ได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนด
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ด� ำ เนิ น การ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนรั บ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่
ให้ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด�ำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท�ำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�ำเป็นใน
แต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่มีจ�ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า  20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะท�ำงาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายอัมพร  พินะสา
นายสนิท  แย้มเกษร
นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะท�ำงาน
1. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
12. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
14. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
15. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนิติการ
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ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

16. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะท�ำงาน
17. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
คณะท�ำงาน
18. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
19. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะท�ำงาน
20. ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
คณะท�ำงาน
21. ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษาจีน
คณะท�ำงาน
22. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
คณะท�ำงาน
23. ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล คณะท�ำงาน
24. ผู้อ�ำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คณะท�ำงาน
25. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
คณะท�ำงาน
26. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ PISA
คณะท�ำงาน
27. นางอังคณา  สุขเสวี
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
28. นางปณิชา  นัยเพียร
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
29. นายนิธิศ  ภู่ชัย
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
30. นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการสึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. นายวิชัย  รัศมีดารา
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. นางวันดี  จิตรไพวรรณ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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34. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. นางกนกกร  เอี่ยมกระสินธุ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. นางสาวรุ่งทิวา  งามตา 
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นางสาวอุบลพรรณ  มีจิตต์
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. นางอรอุมา  หวังมีจงมี
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. นายกันตวิชญ์  สุธรรมเม็ง
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากวาว
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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