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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1.
2.
3.
4.

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
มีงานท�ำ - มีอาชีพ
เป็นพลเมืองดี

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1)
2)
3)
4)

มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
ยึดมั่นในศาสนา
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว
และชุมชนของตน

2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนท�ำงานเป็นและมีงานท�ำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้ส�ำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานท�ำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
1)
2)
3)
4)

รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานท�ำ - มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท�ำจนงานส�ำเร็จ

1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�ำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ
“เห็นอะไรที่จะท�ำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�ำ”
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ�ำเพ็ญประโยชน์
งานสาธารณกุศล ให้ท�ำด้วยความมีน�้ำใจ
และความเอื้ออาทร
นายเกษม วัฒนชัย ผู้บันทึก

สารประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานประจําปี

การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสำ�นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
เป็นการนำ�เสนอผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของสำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการดำ�เนิ น งานและการใช้ ง บประมาณอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
จากการดำ�เนินงานในหลาย ๆ ด้านตามบทบาทหน้าที่ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยภาพรวมนั บ ว่ า ประสบ
ความสำ�เร็ จ ตามเป้ า หมายได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส ามารถปรั บ แผนการดำ�เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการฯ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดีในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งในเรื่อง
นโยบายการดำ�เนินงานและการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจาก
การติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบกับรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรการศึกษาและสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
ให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายอำ�นาจ วิชยานุวัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
มาโดยตลอด และขอขอบคุณหน่วยงาน องค์การ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมเป็นพันธมิตร
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ คุณภาพผู้เรียน

รายงานประจําปี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึง
ภารกิจทีส่ ำ�คัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง มีทกั ษะทีจ่ ำ�เป็นในศตวรรษที่ 21
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สูก่ ารเป็นคนไทยทีม่ ที กั ษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอืน่ ๆ มีสมั มาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” โดยมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ซึง่ จะต้องนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงาน ส่วนการบริหารจัดการองค์กรนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เน้นการให้ความสำ�คัญกับคุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่ ใช้ระบบ Big Data โดยนำ�ข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มจำ�นวนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพ เพิ่มจำ�นวนครูที่จัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อความเปลีย่ นแปลงของโลก และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิน่ เพือ่ ก้าวเดิน
ไปด้วยมิตทิ หี่ ลากหลายตามสภาพแวดล้อมของสังคมทีแ่ ตกต่างกัน และตามความพร้อมและศักยภาพของผูเ้ รียน
รวมถึงสังคมและชุมชนรอบด้าน

สารบัญ

พระบรมราโชบาย

รายงานประจําปี

สารประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สารเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ผู้บริหารระดับสูง สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
1.2 ความเป็นมาของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
1.3 รายนามเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
1.4 รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 – 2563
7
1.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส่วนกลาง
8
1.6 ภารกิจของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12
1.7 นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
14
1.8 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
17

สารบัญ

25

139

ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงาน
27
43
43
46
85

ส่วนที่ 4 ทิศทางการดำ�เนิินงานปี 2563

183

ภาคผนวก

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

97
113

173

รายงานประจําปี

ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562		
ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู
		
และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึง
		
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
		
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ�
		
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546
ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546

ต้นไม้ประจำ�สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้นไม้ประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
คือ ต้นชัยพฤกษ์ เป็นไม้มงคล ตามชื่อ หมายถึง ต้นไม้แห่งชัยชนะ
ใบใช้ประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสวมศีรษะ เพื่อเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่แก่กวี
และนักดนตรี ในสมัยโบราณ สำ�หรับของไทย ช่อชัยพฤกษ์ประดับ
เป็นมงคลหลายที่ เช่น บนอินทรธนูข้าราชการ และประดับประกอบ
ดาวบนอินทรธนูและหมวกของทหารและตำ�รวจทั้งหลาย
นอกจากนี้ ต้นและดอกชัยพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจำ�
ราชอาณาจักรไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L.
ในวงศ์ Leguminosae

ตราสัญลักษณ์สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สีประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาจากสีประจำ�สามกรมเดิม ได้แก่
สีเขียว เป็นสีของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
สีแสด เป็นสีของกรมสามัญศึกษาเดิม
สีเทา เป็นสีของกรมวิชาการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำ�สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3
รายงานประจําปี

ตราสัญลักษณ์สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
อักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วย ลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียวภายใต้รูปเสมา
ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็น
แถบชื่อเต็มของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทองและขลิบข้าง
แถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ สีลายขอบบัวดอกขาว
ปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญา
และความงอกงามทางการศึกษาอันหมายถึง สีประจำ�วันพฤหัสบดีซึ่งโบราณ
ถือเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษา
ให้ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้น
สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ผู้บริหาร

รายงานประจําปี

นายอำ�นาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกสร

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา

นายวัลลพ สงวนนาม

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษา
ฉบับแรกของไทยที่กำ�หนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน
ชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สำ�นักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็น
หน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�ข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติ
สิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้วา่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (3) ได้กำ�หนดให้
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำ�เนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
และต้องเตรียมการให้พร้อมทีจ่ ะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปีอย่างทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รายงานประจําปี

ความเป็นมา

2. กำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำ�เนินการเกีย่ วกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตัง้ จัดสรรทรัพยากร
และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ�กับดูแลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึกษาเพือ่ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานประจําปี

6. ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รายนามเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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รายนามเลขาธิการ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายไพทูรย์ จัยสิน

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2546

2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552

3. นางพรนิภา ลิมปพยอม

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549

4. นายชินภัทร ภูมิรัตน

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556

5. นายอภิชาติ จีระวุฒิ

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557

6. นายกมล รอดคล้าย

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

7. นายการุณ สกุลประดิษฐ์

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560

8. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

9. นายสุเทพ ชิตยวงศ์

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562

10. นายอำ�นาจ วิชยานุวัติ

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 - 2563

ประธานกรรมการ
รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์

กรรมการโดยตำ�แหน่ง
9 ท่าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ท่าน

กรรมการผู้แทนองค์กร
3 ท่าน

กรรมการและเลขานุการ
1 ท่าน
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ผศ.กวิสรา รัตนากร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายจงภพ ชูประทีป

เลขาธิการสภาการศึกษา

นางบุสบง พรหมจันทร์

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงบประมาณ
เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

น.ส.เบญจพร ปัญญายง
นายพิศณุ ศรีพล
ว่าที่ ร.ต.ไพรศาล
ประทุมชาติ
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
นางศรินธร วิทยะสิรินันท์
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
น.ส.สุรภี โสรัจจกุล
นายวิริยะ ฤาชัยพานิชย์
รศ.อนุชาติ พวงสำ�ลี
พระพรหมดิลก

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนองค์กรเอกชน
นายพิทักษ์ บัวแสงใส
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
นายนุชากร มาศฉมาดล

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์

รายงานประจําปี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส่วนกลาง
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Group

รายงานประจําปี

สำ�นักอำ�นวยการ
General Administration Bureau

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Technology for Teaching and Learning Bureau
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บล (ศรต.)
District School Project
Management Center

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Educational Innovation
Development Bureau

สำ�นักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
Education Development for Southern Border
Provinces Bureau

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group

สำ�นักการคลังและสินทรัพย์
Finance Bureau

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Policy and Planning Bureau

สำ�นักพัฒนาระบบงานบุคคลและนิติการ
Personal Administration Development
and Legal Affairs Bureau

สำ�นักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Students Activities Development
Bureau
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สำ�นักนิติการ
Legal Affairs
Bureau

สำ�นักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Office of Educational
Innovation Area

หน่วยศึกษานิเทศก์
OBEC Supervision
Center

สถาบันภาษาจีน
Chinese Institute

สถาบันภาษาอังกฤษ
English Institute

สพป. 183 เขต
Primary Educational Service
Area Office (183)

โรงเรียน 29,871 แห่ง
School (29,871)

สพม. 42 เขต
Secondary Educational Service
Area Office (42)

สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Special Education Bureau
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตพื้นที่การศึกษา 13 ศูนย์
Special Education Service
Area Center (13)

สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Academic Affairs and Educational
Standard Bureau

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัด 64 ศูนย์
Special Education Service
province (64)

สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
Upper Secondary Education
Bureau

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน
Childs Protection Center

สำ�นักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Teachers and Basic Education Personal
Development Bureau

โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ 46 โรง
Special Education
School (46)
โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ 51 โรง
Sueksa Songkhro
School (51)

สำ�นักงานกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน
Office of Lunch for Student
Foundation

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Distance Learning and Information
Technology Center

สำ�นักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)
Excellence in Science Education Bureau

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

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

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�นักทดสอบทางการศึกษา
Educational Tasting Bureau
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รายงานประจําปี

สำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monitoring and Evaluation Bureau

โครงสร้างองค์กร
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ราชการส่วนกลาง
• นโยบาย แผน งบประมาณ
• วิชาการ มาตรฐานการศึกษา
• กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
• ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน

สพฐ.

กพฐ.

รายงานประจําปี

12 สำ�นัก

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
10

7 สำ�นักภายใน

ราชการเขตพื้นที่การศึกษา
• แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
• ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
• ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

สพป. 183 เขต
ก.ต.ป.น.

สถานศึกษา
• จัดการเรียนการสอน
• ควบคุม / พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

6 หน่วยงาน
ตามประกาศ ศธ.

1 กลุ่มขึ้นตรง
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ

สพม. 42 เขต
ก.ต.ป.น.

สถานศึกษาในสังกัด
ประถมศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด
มัธยมศึกษา

กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

รายงานประจําปี

กลุ่มอำ�นวยการ

ภารกิจของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็นคนไทยที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ นื่ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ยั รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง มีทกั ษะทีจ่ ำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง สูก่ ารเป็นคนไทยทีม่ ที กั ษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอืน่ ๆ โดยมีสมั มาชีพตามความถนัดของตนเอง
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ทำ�การศึกษา วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
โดยยึดหลักสำ�คัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพือ่ ความเท่าเทียมและทัว่ ถึง (Inclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) เพือ่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำ�หนดนโยบายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่
ยุคของการเปลีย่ นแปลง โดยกำ�หนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
และแนวทางในการดำ�เนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
1. ผู้ เรี ย นเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เริ่ ม และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
ต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็นผูเ้ รียนรู้ มีจติ วิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำ�ทางวิชาการ และ
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามเป็ น เลิ ศ ส่ ว นบุ ค คล คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
นวัตกรรม มีภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ มีสำ�นึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือ
กับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
จั ด สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นเพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก มิ ติ เ ป็ น โรงเรี ย น
นวัตกรรม
6. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำ�นักงาน
แห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ
ขับเคลือ่ นคุณภาพ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ
7. สำ�นักงานส่วนกลางปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทำ�งาน โดยกระจายอำ�นาจ
การบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วจิ ยั และนวัตกรรมในการขับเคลือ่ น
คุณภาพ

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ ก ารดำ�เนิ น งานมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำ�หนดให้มีนโยบาย พร้อมกับตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทาง
ในการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คง สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานเน้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เฉพาะทีม่ คี วามยากลำ�บากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เน้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในเขตพื้ น ที่ พิ เ ศษเฉพาะที่ มี
ความยากลำ�บากในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนและ
ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง หมายรวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำ�เป็ น พิ เ ศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารในทุกมิติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้น
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำ�เป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติ
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ตั้งแต่การจูงใจคัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครู
ยุคใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะ

วิชาชีพขัน้ สูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผูอ้ ำ�นวยการการเรียนรู”้
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา
ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ป ระชากรในวั ย เรี ย นทุ ก คนและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดย
(1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การส�ำมะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พืน้ ที่ และการระดมทุนเพือ่ พัฒนาการศึกษา (2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง
ให้มมี าตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพืน้ ที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ งบประมาณ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น
(3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษ (4) ปรับเปลีย่ นกระบวนการงบประมาณ ตัง้ แต่การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสมเพียงพอ
และ (5) น�ำ  Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้ำ
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

รายงานประจําปี

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้น
การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปรับวัฒนธรรมการทำ�งาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนำ�นวัตกรรม
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำ�งานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุม้ ค่าและปฏิบตั งิ านเทียบได้กบั มาตรฐานสากล รวมทัง้ มีลกั ษณะเปิดกว้าง เชือ่ มโยง
ถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสถานศึกษาและหน่วยงานระดับภูมิภาค
มี ค วามอิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
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
รวมทั้งสิ้น (คน)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน: นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน: นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน: นักเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน:
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
1,536
62
1:25
62,754
7,192
1:09
84,210
7,803
1:11
70,502
6,410
1:11
450,186
29,817
1:15 448,293
29,568
1:15 410,262
28,945
1:14 401,713
28,777
1:14
445,841
30,267
1:15 469,887
30,025
1:15 465,915
29,832
1:16 427,312
29,396
1:15
897,563
60,146
1:15 980,934
66,785
1:15 960,387
66,580
1:14 899,527
64,583
1:14
529,785
32,677
1:16 516,621
32,020
1:16 539,286
31,776
1:17 532,368
31,746
1:17
517,723
32,252
1:16 513,370
31,884
1:16 500,558
31,305
1:16 523,067
31,435
1:17
527,262
32,208
1:16 515,301
31,698
1:16 510,539
31,353
1:16 497,441
31,095
1:16
535,179
32,114
1:17 527,408
31,570
1:17 515,325
31,145
1:17 509,953
31,139
1:16
542,880
32,155
1:17 533,992
31,682
1:17 525,686
31,210
1:17 513,325
31,026
1:17
551,347
32,276
1:17 537,997
31,769
1:17 529,862
31,361
1:17 521,351
31,153
1:17
3,204,176 193,682
1:17 3,144,689 190,623
1:16 3,121,256 188,150
1:17 3,097,505 187,594
1:29
593,653
19,796
1:30 601,639
19,958
1:30 587,055
20,049
1:30 584,888
20,041
1:28
581,468
19,653
1:30 574,633
19,658
1:29 583,983
19,770
1:30 567,199
19,944
1:28
562,387
19,529
1:29 559,758
19,567
1:29 555,787
19,533
1:28 554,703
19,631
1:29
1,737,508
58,978
1:29 1,736,030
59,183
1:29 1,726,825
59,352
1:30 1,706,790
59,616
1:31
350,178
10,563
1:33 336,720
10,661
1:32 335,762
10,585
1:32 337,173
10,724
1:30
334,194
10,467
1:32 328,291
10,625
1:31 316,072
10,457
1:30 312,626
10,547
1:29
332,653
10,615
1:31 320,945
10,539
1:31 316,727
10,531
1:30 299,539
10,453
1:30
1,017,025
31,645
1:32 985,956
31,825
1:31 968,561
31,573
1:31 949,338
31,724
1:30
1,450
67
1:22
1,442
65
1:22
1,366
76
1:18
1,183
64
1:18
1,280
72
1:18
1,192
63
1:19
4,096
215
1:19
3,817
192
1:20
6,856,272 344,451
1:20 6,847,609 348,416
1:20 6,781,125 345,870
1:20 6,656,977 343,709
1:19
รายงานประจําปี

ระดับชั้น

ตารางที่ 1 จำ�นวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน จำ�แนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 - 2562

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
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ตารางที่ 2 จำ�นวนนักเรียน จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2562
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1

รายงานประจําปี

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

จำ�นวนนักเรียน (คน)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

น้อยกว่า 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)
2559
2560
2561
2562
11,539
8,603
10,089
1,117
78,540
68,367
64,668
68,010
176,855
167,665
169,116
173,361
240,173
240,202
237,366
238,713
248,030
255,318
252,804
252,035
257,030
250,757
247,404
239,848
1,012,167
990,912
981,447
973,084
1,039,278
1,059,887
1,059,848
1,049,912
841,441
852,149
842,202
820,802
857,899
832,547
808,112
779,715
1,456,326
1,484,988
1,465,763
417,218
756,227
757,258
766,068
761,752
892,934
869,868
857,685
841,930
6,856,272
6,847,609
6,781,125
5,227,195

ข้อมูลจำ�นวนโรงเรียน
ตารางที่ 3 จำ�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2562
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1
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ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

จำ�นวนนักเรียน (คน)
น้อยกว่า 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�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามปีการศึกษา (โรง)
2559
2560
2561
2562
1,108
1,159
1,170
1,117
2,516
2,139
2,065
2,164
3,519
3,337
3,361
3,445
3,448
3,456
3,411
3,431
2,765
2,848
2,825
2,813
2,349
2,292
2,257
2,188
15,705
15,231
15,089
15,158
6,737
6,882
6,885
6,828
3,478
3,527
3,478
3,392
2,263
2,209
2,135
2,060
1,853
1,884
1,846
1,763
396
394
401
397
285
278
278
273
30,717
30,405
30,112
29,871

ตารางที่ 4 จำ�นวนโรงเรียน จำ�แนกตามประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2562
ปีการศึกษา

ประเภทโรงเรียน (โรง)

รวม

2559

ประถม
28,259

สามัญ
2,359

สงเคราะห์
49

พิเศษ
50

30,717

2560

27,948

2,358

48

51

30,405

2561

27,655

2,358

51

48

30,112

2562

27,414

2,358

51

48

29,871

ตารางที่ 5 จำ�นวนครู / ลูกจ้าง จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562
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ประเภท ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2
ปีการศึกษา สถานศึ
กษา (นร.1 - (นร.121 120 คน) 200 คน)
2560
ประถม
98,680 86,603
มัธยม
2,165
4,753
สงเคราะห์
1
พิเศษ
15
229
รวม
100,861 91,585
2561
ประถม
71,562 69,379
มัธยม
1,984
3,885
สงเคราะห์
1
0
พิเศษ
2
84
รวม
73,549 73,348
2562
ประถม
100,354 86,480
มัธยม
2,695
5,102
สงเคราะห์
1
0
พิเศษ
29
282
รวม
103,079 91,864

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4 ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7
รวม
(นร.201 - (นร.301 - (นร.500 - (นร.1,500 - (นร. >=
300 คน) 499 คน) 1,499 คน) 2,499 คน) 2,500 คน)
53,271 40,464 42,146 10,548
5,885 337,597
7,230
0,303 40,553 28,361 39,222 122,284
49
135
1,344
0
0
1,529
360
414
0
0
0
1,018
60,910 41,013 84,043 38,909 45,107 462,428
42,949 32,285 34,497
9,621
4,540 264,833
5,531
8,071 32,030 23,261 33,037 107,799
7
71
269
0
0
348
65
112
0
0
0
263
48,552 40,539 66,796 32,882 37,577 373,243
50,883 36,860 42,513 12,889
5,279 335,258
7,031 10,816 36,903 28,833 40,724 132,104
10
302
1,064
0
0
1,377
246
412
0
0
0
969
58,170 48,390 80,480 41,722 46,003 469,708

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำ�นวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล
(Reasoning Abilities) โดยปีการศึกษา 2561 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ดำ�เนินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบมีดังนี้
1. ผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test: NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ของประเทศ มีสถานศึกษาที่เข้าสอบ จำ�นวน 30,704 แห่ง รวมนักเรียนที่เข้าสอบ จำ�นวน
733,601 คน (ปกติ จำ�นวน 666,197 คน และพิเศษ จำ�นวน 67,404 คน) ส่วนผลการทดสอบจำ�แนกตามสังกัด
ได้ดังนี้
รายงานประจําปี

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของประเทศ
ด้าน
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ด้านภาษา
(Literacy)
ด้านคำ�นวณ
(Numeracy)

ประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
53.18
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
6.83
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
47.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
7.00
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
48.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
6.08

ด้านเหตุผล
(Reasoning
Abilities)
รวมความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทัง้ 3 ด้าน
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD.)

49.48
17.88

คะแนนทดสอบ NT
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำ�แนกตามสังกัด
สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล
52.73 55.13 50.32 54.30 68.45 42.14 52.82 52.62
6.65 7.29 6.81 6.58 6.38 6.51 6.24 6.84
47.89 47.52 41.50 44.49 61.36 35.86 40.15 45.34
6.97 7.19 6.45 6.49 7.39 5.93 5.58 5.22
47.57 50.02 45.85 49.15 60.36 37.15 48.11 50.41
5.98 6.35 6.04 5.79 5.72 5.72 5.56 5.89
49.39
17.55

50.91
18.93

45.89
17.26

49.32
16.70

63.40
17.45

38.38
16.22

47.03
15.18

49.46
16.53

2. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�แนกรายด้านที่ประเมินได้ดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา

2560
2561
ผลต่าง+/-

ด้านภาษา

ด้านคำ�นวณ

ด้านเหตุผล

รวมทั้ง 3 ด้าน

51.94
52.73
+0.79

38.38
47.89
+9.51

44.98
47.57
+2.59

45.10
49.39
+4.29

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาที่เข้าทดสอบทั้งสิ้น จำ�นวน 30,551 แห่ง และผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เข้าสอบ จำ�นวน 760,232 คน (ปกติ จำ�นวน 725,964 คน พิเศษ จำ�นวน 34,268 คน) ส่วน
ผลการทดสอบจำ�แนกตามสังกัดมีดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้ รียน (Reading Test: RT) ของผูเ้ รียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�แนกตามสังกัด

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
การอ่าน
ส่วนเบี่ยงเบน
ออกเสียง
มาตรฐาน (SD.)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
การอ่าน
ส่วนเบี่ยงเบน
รู้เรื่อง
มาตรฐาน (SD.)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
รวม
2 สมรรถนะ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.)

71.17 71.90 69.44 72.46 76.81 61.46 70.60 60.95 62.66
9.63 10.48 10.50 10.14 9.38 10.43 9.93 8.47 1.69

68.69
22.53

68.44 69.98 66.40 70.83 74.67 55.65 67.11 55.81 67.91
21.82 23.91 23.94 23.07 20.98 22.42 24.36 23.04 3.41
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71.24
9.91

ด้าน

รายงานประจําปี

ประเทศ
66.13
14.42

คะแนนทดสอบ RT
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำ�แนกตามสังกัด
สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล กศน.
65.70 68.04 63.34 69.19 72.50 49.84 63.62 50.68 73.16
14.03 15.09 15.31 14.82 13.30 14.14 16.23 15.61 5.08

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test: O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำ�แนกตามปีการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
ประถม
ศึกษาปีที่ 6

รายงานประจําปี

มัธยม
ศึกษาปีที่ 3
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มัธยม
ศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา
2560
2561
ผลต่างระหว่าง ปี กศ. 61 และ 60
ระดับประเทศ ปี กศ. 61
ผลต่างระหว่างปี กศ. 61
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
2560
2561
ผลต่างระหว่างปี กศ. 61 และ 60
ระดับประเทศ ปี กศ. 61
ผลต่างระหว่างปี กศ. 61
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
2560
2561
ผลต่างระหว่างปี กศ. 61 และ 60
ระดับประเทศ ปี กศ. 61
ผลต่างระหว่างปี กศ. 61
กับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
45.29
54.61
+9.32
55.90

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
35.55
38.13 ไม่ได้จัดสอบ
32.73
35.65
38.83 ไม่ได้จัดสอบ
35.47
0.10
+0.70 ไม่ได้จัดสอบ
+2.74
37.50
39.93 ไม่ได้จัดสอบ
39.24

-1.29
48.77
55.04
+6.27
54.42

-1.85
26.55
30.28
+3.73
30.04

-1.10
32.47
36.43
+3.96
36.10

ไม่ได้จัดสอบ
ไม่ได้จัดสอบ
ไม่ได้จัดสอบ
ไม่ได้จัดสอบ
ไม่ได้จัดสอบ

-3.77
30.14
29.10
-1.04
29.45

+0.62
50.07
48.16
-1.91
47.31

+0.24
24.64
31.04
+6.40
30.72

+0.33
29.48
30.75
+1.27
30.51

ไม่ได้จัดสอบ
34.96
35.48
+0.52
35.16

-0.35
27.91
31.15
+3.24
31.41

+0.85

+0.32

+0.24

+0.32

-0.26

ตารางที่ 10 ผลการเปรี ย บเที ย บจำ�นวนร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test : O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 จำ�แนกตามปีการศึกษาและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

+เพิ่ม/-ลด

35.54
ไม่มีการจัดสอบ
10.52
11.75
13.16

+14.57
ไม่มีการจัดสอบ
+2.41
+5.42
+2.50

59.82
ไม่มีการจัดสอบ
4.59
9.58
9.45

43.75
ไม่มีการจัดสอบ
4.80
8.52
4.40

+16.07
ไม่มีการจัดสอบ
-0.21
+1.06
+5.05

45.23
3.97
11.03
14.18
5.46

50.94
5.81
7.66
8.27
6.90

-5.71
-1.84
+3.37
+5.91
-1.44
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50.11
ไม่มีการจัดสอบ
12.93
17.17
15.66
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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

จำ�นวนร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

ส่วนที่ 2
ผลการดำ�เนินงาน

ส่วนที่ 2
ผลการด�ำเนินงาน
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ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.1.1 STEM, STEAM, STREAM
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดให้สะเต็มศึกษา (STEM
Education) เป็นโครงการสำ�คัญในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ มี่ งุ่ บูรณาการศาสตร์ทงั้ สี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติทดี่ ตี อ่ อาชีพสะเต็ม (STEM) สามารถ
นำ�ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคณ
ุ ภาพซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ให้ความสำ�คัญกับการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้
การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาและทุกจังหวัด เพิ่มพูน
ความรู้และศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1.1 ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ผลการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบาย มีดังนี้
1) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จั ด การอบรมทางไกล
สะเต็มศึกษาให้กบั ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทีด่ ำ�เนินการสอน
วิชาสะเต็มศึกษาหรือครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทุกสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวน 5 รุ่น รวม 300 คน รวมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
ทีเ่ ป็นศูนย์ฝกึ อบรมและให้คำ�ปรึกษาสะเต็มศึกษา เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการอบรม
ทางไกลสะเต็มศึกษา

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
28

2) สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 100 มีการดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย STEM Education โดยเน้นการส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ มีครูทไี่ ด้รบั การพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำ�นวน 35,683 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.91 ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ เพือ่ ให้คำ�ปรึกษา
รวมถึงการติดตามการนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของครู
หลังจากเข้ารับการอบรม สร้างความร่วมมือจากภาคเครือข่าย และจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้สำ�หรับครูด้วยการสะท้ อ นคิ ด จากการนำ�ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การอบรมไปใช้จริงกับผู้เรียนในห้องเรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
3) สถานศึกษาส่วนใหญ่ดำ�เนินการในลักษณะการเตรียมความพร้อม
ในการดำ�เนินงานโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การขับเคลือ่ นการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบสะเต็มศึกษา ศึกษาเอกสารคูม่ อื ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดทำ�แผนงาน โครงการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย มีเอกสารตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา สือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก สสวท. และจัดหาเองจากบริษัทเอกชน
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาและนำ�ผลมาใช้ในการจัดการสอน
สะเต็มศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
และความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ครูทไี่ ด้รบั
การอบรมมีการนำ�ความรู้ไปขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียน ผ่านกระบวนการ PLC
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดำ�เนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1.2 หลักสูตร Waldorf / Montessori / High Scope / BBL / PBL
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทบทวน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดได้นำ�หลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ โดยการนำ�ไปใช้เป็นแนวทาง

1.1.3 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำ�เนินการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วยวิธีการ Active Learning ด้วยโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ทั ก ษะใน
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา รูจ้ กั ทำ�งานเป็นทีม มีความรูค้ วามสามารถตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้ดำ�เนินงานโครงการ 3 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 3,831 แห่ง ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีสถานศึกษา
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก จำ�นวน 15,897 แห่ง และระยะที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำ�หนดให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งพัฒนาการจัดกิจกรรมเพิม่ เวลารูใ้ ห้เชือ่ มโยงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา
4H โดยให้ความสำ�คัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (Active
Learning) โดยมุ่ ง เน้ น ลดเวลาเรี ย นในลั ก ษณะการรั บ การถ่ า ยทอดความรู้
ด้วยการบรรยาย / สาธิต เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอน
มาเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตามสภาพจริง และเชือ่ มโยงกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั โดยการออกแบบกิจกรรม
ทีม่ คี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย มีการทบทวน วิเคราะห์ และปรับโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) และบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีนวัตกรรมการจัด
การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง (Active Learning) โดยทีส่ ถานศึกษามีรปู แบบ
การใช้กระบวนการ Active Learning ในการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ
คือ รูปแบบที่ 1 ใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน
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ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
ผู้ เรี ย น และชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ปฐมวั ย ให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
มีการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผลการดำ�เนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 พบว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการนำ�หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 สูก่ ารปฏิบตั ิ โดยนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิน่
โดยนำ�ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ จำ�แนกเป็นทฤษฎี Waldorf จำ�นวน 453 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 3.13 ทฤษฎี Montessori จำ�นวน 667 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.62 ทฤษฎี
High Scope จำ�นวน 240 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.66 ทฤษฎี BBL จำ�นวน 4,678 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 32.37 ทฤษฎี PBL จำ�นวน 2,670 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.48 ทฤษฎี
อื่น ๆ จำ�นวน 4,761 คิดเป็นร้อยละ 32.95 ตามลำ�ดับ

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบที่ 2 ใช้กระบวนการ Active Learning ในช่วง
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1.4 ทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำ� หนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ในส่วน
ของการน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดพบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่วนใหญ่มกี ารส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถขับเคลือ่ นนโยบาย
สู่การปฏิบัติ โดยประกาศเป็นจุดเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานครอบคลุมด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร โดยการพัฒนา
ศักยภาพด้านค�ำศัพท์และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ ข องแต่ ล ะระดั บ ชั้ น พั ฒ นาเทคนิ ค การจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายแก่ครู
มีการส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จัดท�ำชุดฝึกคู่มือเสริมทักษะและพัฒนาการใช้คู่มือให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นแกนน�ำ
ขยายเครือข่ายในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรภาษา
อังกฤษ จัดกิจกรรมค่าย English Boot Camp ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้ม การจัดประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละอ�ำเภอให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยการติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เช่น Echo English (Echo Hybridge)/ Hello English ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ โดยเน้นค�ำศัพท์และ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้น ส�ำหรับผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีผเู้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) จ�ำนวน 3,480,913 คน มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน 2,016,363 คน คิดเป็นร้อยละ 57.93 จ�ำแนกเป็นผู้เรียน
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 1,263,189 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.01 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน
753,174 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78

1.1.5 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำ�หนดแนวปฏิบัติในการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายในแตละดาน เพื่อใหหนวยงาน
ในสังกัดทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคนำ�ไปดำ�เนินการใหบรรลุเปาหมาย โดยเน้น
การพัฒนาครูผสู้ อนใหมคี วามสามารถดานภาษาอังกฤษตามเกณฑทก่ี ำ�หนดตามกรอบ
อา งอิง CEFR และมีความรูค วามสามารถดา นการสอนภาษาอังกฤษแบบสือ่ สาร (CLT)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีครูผสู้ อนทีผ่ า่ นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สรุปได้ดังนี้

1,059
4,606
5,816
1,141
308
67
20
13,017

8.14
35.01
44.68
9.13
2.37
0.52
0.15
100.00

20
444
3,176
1,991
513
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6,283

0.32
7.07
50.55
31.69
8.16
1.89
0.32
100.00

1.1.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ กำ�หนดนโยบายให้ ห น่ ว ยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งดำ�เนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น เพื่ อ นำ�ไปสู่ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ท างปั ญ ญาและสั ง คม
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดี
ยิง่ ขึน้ ผลการขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำ�แนกตามสังกัดสรุปได้ดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่
12 พฤศจิกายน 2562)

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ Below A1
ระดับ A1
ระดับ A2
ระดับ B1
ระดับ B2
ระดับ C1
ระดับ C2
รวม
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ผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครูจำ�แนกตามสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผลการทดสอบ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ

สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จำ�นวนผู้เรียน
ปีการศึกษา
2561 ทั้งหมด
(คน)

ผู้เรียนที่ ไม่ผ่าน
การประเมินทักษะ
การคิดวิเคราะห์
จำ�นวน
ร้อยละ
(คน)

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดี
หรือดีเด่น
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ประถมศึกษา

2,493,900

106,564

4.27 2,198,777

88.17 1,387,493

55.64

มัธยมศึกษา

1,334,035

88,315

6.62 1,146,089

85.91

943,034

70.69

3,827,935

194,879

5.09 3,344,866

87.91 2,330,527

60.88

รวม

1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด พั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
การสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำ�นึกด้านสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาจิตสำ�นึกเยาวชนไทย วิถพี ทุ ธ การสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมือง
อาเซียนและการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการดำ�เนินงานพบว่า
มีสถานศึกษาในสังกัดที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำ�นวน 18,548 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.99
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา
สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
สถานศึกษาในสังกัดดำ�เนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน
โดยจัดทำ�ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
การดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561 เพือ่
ให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม กำ�กับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดับการศึก ษาขั้ นพื้ นฐานและสำ�นั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษา โดยมีแนวทางการดำ�เนินการ ได้แก่ การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทำ�แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำ�ปี การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ มีการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีที่เป็น

2.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อมให้ดำ�เนินการการจัดการศึกษา
ปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยเจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ มีพฒ
ั นาการสมวัย และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดพัฒนากิจกรรมหรือ
โครงการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมเพื่อเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับสูงขึ้น เช่น การพัฒนาด้านจิตใจให้มีอารมณ์ร่าเริง
แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถดำ�รงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พัฒนา
สติปัญญาให้มีความคิดสร้างสรรค์ ผลการดำ�เนินงานพบว่า ข้อมูลนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ตาม ทร. 14 จำ�นวน 25,502 คน เข้าศึกษาในระดับอนุบาล 1 ถึง 3
ในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำ�นวน 12,225 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.94 โดยจำ�แนกตามกลุ่มอายุดังนี้ อายุ 3 ปี ชั้นอนุบาล 1 จำ�นวน
1,050 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาล 2 จำ�นวน 5,848 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.33 อายุ 5 ปี ชัน้ อนุบาล 3 จำ�นวน 5,691 คน คิดเป็นร้อยละ 65.03

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา
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รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนิเทศ ติดตาม ให้คำ�ปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำ�สถานศึกษาเพื่อให้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผปู้ กครองและสาธารณชน ส่วนผลการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด พบว่า สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ทั้งหมด จำ�นวน 26,313 แห่ง ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด จำ�นวน 26,215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.63 และ
มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำ�นวน
26,116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.25 ส่วนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 29,402 แห่ง ได้รับการติดตาม พัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กำ�กับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด จำ�นวน 29,296 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 99.64 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม
ระดับดีขึ้นไป จำ�นวน 29,141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.11

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา และมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้
มีจำ�นวน 606,614 คน คิดเป็นร้อยละ 98.49
2.2 การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาและนักเรียนออก
กลางคัน
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำ�นวน
ผู้ เรี ย นในระบบเพื่ อ รั บ ทราบอั ต ราการคงอยู่ ข องนั ก เรี ย นเนื่ อ งจากได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสำ�คั ญ ของปั ญ หาเด็ ก ออกกลางคั น ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี เ ด็ ก ที่ ห ลุ ด ออก
นอกระบบเป็นจำ�นวนมาก โดยสาเหตุของการออกกลางคันส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัวของนักเรียน ปัญหาที่นักเรียน
ต้องคดี ปัญหาที่นักเรียนเจ็บป่วย และปัญหาที่นักเรียนอพยพติดตามผู้ปกครอง
รวมทั้งกำ�หนดนโยบายให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ตระหนักถึงปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยการให้สถานศึกษาจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น
ผลการดำ�เนินงานพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ
0.13
2.3 การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อน
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีอินเทอร์เน็ตใช้งานอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ จาก
การสำ�รวจพบว่า สถานศึกษามีอนิ เทอร์เน็ตใช้ครบเกือบร้อยละ 90 ส่วนสถานศึกษา
ทีย่ งั ไม่มอี นิ เทอร์เน็ตใช้งานส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ม อบให้ สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสำ�รวจและดู แ ล
สถานศึกษาเหล่านี้ให้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยให้สถานศึกษา
ได้ เ ลื อ กใช้ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สถานศึ ก ษาได้ เ อง โดยสำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดเตรียมงบประมาณสำ�หรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตัง้ อินเทอร์เน็ต และมีการพัฒนาครูในเรือ่ งการใช้อนิ เทอร์เน็ตควบคูไ่ ปด้วย
รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนให้สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนจัดทำ�กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ และการพัฒนา
ระบบเครือข่ายช่องสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อบริการครู บุคลากรทาง

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก� ำ หนดแนวทาง
การด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 2 รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning via InformationTechnology; DLIT) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
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การศึกษา และผู้เรียนให้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำ�สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดทำ�โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เพื่อให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมกั บ สถานศึ ก ษาและผู้ เรี ย น และมี ก ารจั ด ทำ�
แผนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ผลการนิเทศมาวิเคราะห์ผลจากการจัด
การเรียนการสอน และนำ�มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สำ�หรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการ เพื่ อ ขยายผลแก่ ค รู ใ ห้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน Digital Literacy โดยใช้สื่อจากการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับ
เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสามารถดำ�เนินการได้ด้วยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�ไปสูผ่ ลสำ�เร็จทีเ่ กิดแก่สถานศึกษา โดยส่วนใหญ่มอี นิ เทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง ใช้ เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การ ผู้ เรี ย น
สามารถศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครูจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ครบทุกแห่ง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มี
ความกระตือรือร้น รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการ เช่น รับส่งหนังสือ
ราชการกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ ในปีการศึกษา 2561
ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของ
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ใช้สายเคเบิล้ Super High Internet
ความเร็วสัญญาณ 100 M+ คิดเป็นร้อยละ 77.46 และ 82.66 ตามลำ�ดับ
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ครบถ้วน ทัง้ กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการสร้าง
ความรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ เนือ้ หา สือ่ และอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นในการจัดเรียนการสอน
อันจะเป็นการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิม่ โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
และสนองพระราชด�ำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้
การด�ำเนินงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอุปกรณ์ DLTV จ�ำนวน
10,711 ชุด และจัดสรรอุปกรณ์ DLIT จ�ำนวน 7,821 ชุด ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
ส่งผลให้ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้รบั งบประมาณในการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ครบทุกแห่ง
มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และคลังสื่อ DLIT ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม
ส่งผลให้สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรับทราบปัญหา ผลการด�ำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ;
DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
via InformationTechnology ; DLIT) โรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ครูไม่ครบชัน้ ได้รบั การจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุม่ สาระการเรียนรูผ้ า่ นการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำ�หรับการดำ�เนินการของหน่วยงานในสังกัดพบว่า สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา มี ก ารสำ�รวจและรายงานความต้ อ งการจำ�เป็ น ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ ข อง
สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
เป็นต้น มีการสร้างความตระหนัก ทบทวนความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัด
การศึกษา โดยใช้ DLIT/ DLTV ให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการในการใช้รูปแบบ
การออกอากาศ HD ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิดโี อการสอนก่อน
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเบือ้ งต้นเมือ่ พบปัญหาต่าง ๆ เพือ่ ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษากำ�หนดประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
พื้นฐานของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านผลสำ�เร็จของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนผ่านโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสำ�หรับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดหาสื่อสำ�เร็จรูปหรือสื่อออนไลน์
เพิ่ ม แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ทำ�ให้ บ รรยากาศในการเรี ย นของนั ก เรี ย นมี ค วามน่ า สนใจ
สนุกสนาน ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนมีความสุขและมีระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เน้นเรื่องการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/ DLIT มาเป็นสื่อกลาง
ในการจัดการเรี ย นการสอนของครู ส่ ง ผลให้ ครู ส ามารถใช้ ส่ือ ประกอบการจั ด
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเหมาะสม
กับบริบท เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนในกิจกรรมการจัดอบรมนัน้ เน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และการลงมือปฏิบัติเข้าช่องทางการใช้สื่อ ค้นหา
องค์ประกอบของสื่อ และสามารถนำ�สื่อไปใช้ได้
2.5 การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา
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การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการโดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามบริบทสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม และโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV ครบทุกโรง เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ส่งเสริมให้โรงเรียนขยาย
โอกาส ใช้การเรียนการสอนด้วย DLIT เพือ่ แก้ปญ
ั หาครูไม่ตรงสาขาหรือครูไม่ตรงเอก
โดยสามารถเลือกใช้ช่องทาง DLTV หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นทาง YouTube หรือ
ตามทีค่ รูผสู้ อนพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ มีการจ้าง
ครูอตั ราจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราว (ครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน/ ครูขนั้ วิกฤต/ ครูวทิ ย์ - คณิต)
และอนุญาตให้สถานศึกษาจ้างครูอัตราจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค
เงินผ้าป่าเพือ่ การศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) บริหารอัตราก�ำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาและสอดคล้องเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาเอก ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้มีในสถานศึกษา
โดยจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังครูและข้อมูลสารสนเทศรายโรง ส�ำรวจความต้องการสาขา
วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก�ำหนดให้มี
ในสถานศึกษา ติดตามผลโดยใช้ข้อมูล DMC ที่สถานศึกษารายงาน ณ วันที่
10 มิ ถุ น ายน มาประมวลผล เพื่ อ จะทราบปั ญ หาครู ข าด ครู ไ ม่ ค รบชั้ น เรี ย น
ครูไม่ครบวิชา มีการเกลี่ยอัตราว่างให้สถานศึกษาที่มีจ�ำนวนครูขาดเกณฑ์ กคศ.
เกลี่ยอัตราก�ำลังสายบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ยุบเลิกเรียนรวมและมี
จ�ำนวนนักเรียนไม่ถึง 40 คน ก�ำหนดเป็นสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตรา
ก�ำลังครูต�่ำกว่าเกณฑ์ ตรวจสอบอัตราว่างครู หากมีสถานศึกษาที่มีอัตราก�ำลังครู
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ด�ำเนินการเกลีย่ อัตราก�ำลังไปสถานศึกษาทีต่ ำ�่ กว่าเกณฑ์
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ก�ำหนด โดยการจัดสรรคืนอัตรา
ว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากการเกษียณอายุ
ราชการเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณเพือ่ ทดแทนการสูญเสียอัตราก�ำลังตามความจ�ำเป็นและ
ความขาดแคลน รวมทัง้ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน: ประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น้อมนำ�พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนด้านการมีงานทำ�  มีอาชีพ โดยมีการจัดทำ�เอกสารแนวทางการเสริมทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ เพื่อเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาในการนำ�ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ทีม่ งุ่ หวังให้
ผู้เรียนได้สำ�รวจและค้นพบตนเองเบื้องต้น และนำ�ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
ในการทำ�งานในอนาคตของผูเ้ รียน มีการดำ�เนินการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม
โดยในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการทำ�งาน และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานในอนาคตของ
ผู้เรียน จำ�นวน 1,091 แห่ง

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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4.1 โครงการ 1 ตำ�บล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ� ำ ต� ำ บล “1 ต� ำ บล 1 โรงเรี ย น
คุณภาพ” ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นการพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
ระดับต�ำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษา
แก่ นั ก เรี ย นและชุ ม ชน เพิ่ ม โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
และจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด
รัฐ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญคือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการ โดยระยะที่ 1 เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล โดยมีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย การก�ำหนด
ผลลัพธ์ (outcome) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และความพร้อมด้านจ�ำนวน
ครู (ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก ครูครบวิชาชีพ) และจัดกลุ่มสถานศึกษาออกเป็น
3 กลุ่ม คือ สถานศึกษาที่มีความพร้อมมาก มีความพร้อม และไม่มีความพร้อม

ส�ำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วม รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมมากขยายผลแก่สถานศึกษาที่มีความพร้อมน้อยหรือ
ไม่มีความพร้อม โดยช่วยกันร่วมคิด วางแผน และส�ำรวจความต้องการด้านต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2562
มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 8,218 แห่ง จ�ำแนกสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 7,079 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 1,139 แห่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนประจ�ำ
ต�ำบลมีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
มีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างรัฐ เอกชน บ้าน วัด และโรงเรียน

4.2.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาในสังกัดน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
ผูเ้ รียนมีความรูท้ กี่ ว้างขึน้ แก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับครูสอนไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการด�ำเนินการในรูปแบบ
ของการจัดท�ำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อการให้โรงเรียนสามารถน�ำทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กมีวิธีการ
ด�ำเนินการตามบริบทของโรงเรียนบนพืน้ ฐานการน�ำไปใช้กบั ผูเ้ รียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเช่นกัน ส�ำหรับการด�ำเนินงานในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดให้มีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน ดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำ  ปรึกษา และช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4.2.1 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีการคิดอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
จำ�แนกตามระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
มีสัดส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:14 ระดับชั้นประถมศึกษามีสัดส่วนห้องเรียนต่อ
นักเรียน 1:17 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมีสดั ส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:29 และ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีสดั ส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:31 สำ�หรับอัตราส่วน
นักเรียนต่อครูจำ�แนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับชัน้ ก่อนประถมศึกษามีสดั ส่วน
ครูต่อนักเรียน 1:18 ระดับชั้นประถมศึกษามีสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:15 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีสดั ส่วนครูตอ่ นักเรียน 1:16 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:16
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4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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จั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส� ำ หรั บ อั ต ราส่ ว นจ� ำ นวนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียนพบว่า ในภาพรวมแล้วคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
ที่ใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราส่วนผู้เรียน
ต่อคอมพิวเตอร์ คือ 3:1 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอัตราส่วนผู้เรียน
ต่อคอมพิวเตอร์ คือ 1:1
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4.3 Partnership School
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นาเป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกสถานศึกษา
ทีม่ คี วามพร้อม โดยมีภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ และจะยังคงเป็นสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบ
ต่างๆ รวมทัง้ การส่งเสริมเรือ่ งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
แต่จะมีการออกแบบและยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มข้น มีการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาครู และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยการบริหารงานจะอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ผู้นำ�
ระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้นๆ ขณะที่การจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการนั้นจะเป็นไปในกลไกประชารัฐ โดยภาคเอกชน
จะเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา และร่ ว มกั บ ภาคประชาสั ง คมในท้ อ งถิ่ น
ในการบริหารจัดการ ผลการดำ�เนินงานมีดังนี้
4.3.1 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ดำ�เนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีผู้สนับสนุน จำ�นวน
11 บริษัท 1 มูลนิธิ พื้นที่ดำ�เนินการครอบคลุม 34 จังหวัด มีสถานศึกษาในโครงการ
รวม 50 แห่ง จำ�แนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 47 แห่ง สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำ�นวน
2 แห่ง และสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำ�นวน 1 แห่ง

รุ่นที่ 2 ดำ�เนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผู้สนับสนุน จำ�นวน
13 บริษทั 4 มูลนิธิ 3 สถาบัน 3 สมาคม 2 สภาอุตสาหกรรม และ 2 โรงเรียนนานาชาติ
พื้นที่ดำ�เนินการครอบคลุม 27 จังหวัด สถานศึกษาในโครงการ รวม 84 แห่ง จำ�แนก
เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน
47 แห่ง สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำ�นวน 7 แห่ง สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำ�นวน 3 แห่ง สังกัดสำ�นักงาน
การศึกษาพิเศษ จำ�นวน 15 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำ�นวน
1 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 1 แห่ง

พบว่ า สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/ เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ จำ�นวน
5,319 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.40 และสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำ�นวน 271 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.46

นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา : การพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้
แนวใหม่
5.1 การพัฒนาครู ครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยที่ ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย
การพั ฒ นาสมรรถนะครู ครู พี่ เ ลี้ ย ง ครู ป ฐมวั ย ที่ ไ ม่ จ บวิ ช าเอกปฐมวั ย
มีการดำ�เนินการพัฒนาใน 3 ระดับ คือ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ส่วนวิธีการพัฒนานั้นใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้ครู
ได้เข้ารับการอบรม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างคลังข้อมูล เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/ องค์กรต่างๆ
ในสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
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4.3.2 ผลการติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการพบว่า ในภาพรวมแล้วสถานศึกษาส่วนหนึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนกรรมการ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนับสนุนร่วม
จัดทำ�แผนกำ�หนดเป้าหมายหรือทิศทางการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถานศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้เรียนรูถ้ งึ หลักการบริหารจัดการทีม่ คี วามคล่องตัวในการทำ�งาน
ครูและบุคลากรส่วนหนึ่งมีความกระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งาน
ผู้สนับสนุนเห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษาได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
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เข้ า ถึ ง พรมแดนความรู้ แ ละสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ เช่ น การจั ด กิ จ กรรมการทดลอง
บ้านนักวิทยาศาสตร์และส่งโครงงานเพื่อประเมินขอรับตราพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และโครงการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งจาก
เครือข่ายวิชาการ โดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบัน
อุดมศึกษา องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน ชุมชน เพือ่ ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ
ครูปฐมวัย รวมทั้งสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก การจัดระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อช่วยสอนงานและแนะนำ�
ครูปฐมวัยมือใหม่หรือด้อยประสบการณ์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ ใช้การนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยเหลือครูปฐมวัย
ที่มีปัญหาหรือต้องการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ
มีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครู ครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100
5.2 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ�โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร โดยการคัดเลือกหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรพุ ฒ
ั นา สำ�นักงานเลขาธิการ
คุรุสภารับรอง และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการ ความจำ�เป็น และตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ในระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผเู้ ข้ารับการพัฒนา (training.obec.go.th) เพือ่
ให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหาร
จัดการจัดสรรงบประมาณไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ และสามารถทราบ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได้ นอกจากนี้ยังดำ�เนินการ
อบรมปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา โดยกำ�หนดให้ครูสามารถนำ�ชั่วโมง
การอบรม PLC ไปรวมกับชั่วโมงการสอนซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการ
เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ผลการดำ�เนินงานพบว่า มีครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูรปู แบบครบวงจร จำ�นวน 78,202 คน และนำ�ผลการพัฒนามาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน จำ�นวน 78,106 คน คิดเป็นร้อยละ 99.88 สำ�หรับการพัฒนา
ครูตามกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) พบว่า มีครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) จำ�นวน 108,428 คน ส่วนครูที่ผ่านการพัฒนา นำ�ผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน จำ�นวน 104,080 คน คิดเป็นร้อยละ 95.99

ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
แนวทางของนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วยนโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา และนโยบายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ นอกจากนีส้ ำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำ� หนด
แนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ในสั ง กั ด ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคน� ำ ไปเป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์
สรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คง สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ
ที่มีความยากลำ�บากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่นคงของประเทศในระยะยาว สำ�หรับโครงการ/ กิจกรรมสำ�คัญที่สอดคล้อง
กับนโยบายที่กำ�หนดมีดังนี้

1.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ความเป็นมา
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จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
(อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอสะบ้าย้อย และอ�ำเภอเทพา) เป็นพื้นที่พัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และก�ำหนดเป็นนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีลักษณะพิเศษ และมีความละเอียดอ่อน
รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาและเข้ า ถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ขนึ้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท�ำ
โครงการและกิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึ ก ษา พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เรี ย น
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ  รวมทั้ ง สร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจแก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด และสร้ า ง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
ผลการดำ�เนินงาน
1. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการจัดสรร
งบประมาณแก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการดำ�เนินการจ้างครูผู้สอน
วิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 350 โรง
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
2. ดำ�เนินการก่อตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา จำ�นวน 1 แห่ง
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(รินน�ำ้ ใจสูน่ อ้ งชาวใต้) โดยการจัดสอนเสริมเพือ่ ให้ผเู้ รียนเตรียมตัวสอบเพือ่ การสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส
ปัตตานี สงขลา และสตูล รวมผู้เรียนที่เข้ารับการสอนเสริมทั้งสิ้น จ�ำนวน 9,444 คน
4. ดำ�เนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี สนามกีฬาอำ�เภอยะหริ่ง

และสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพือ่ พัฒนาทักษะกีฬา
เสริมสร้างประสบการณ์และมีศกั ยภาพทางการกีฬาในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ออกกำ�ลังกาย
และรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีทมี นักกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเลย์บอล
จำ�นวน 328 ทีม และนักกีฬา จำ�นวน 4,578 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

6. คะแนนเฉลีย่ ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ในกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก จากปีการศึกษา 2560 เฉลีย่ รวมทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3.24
ดำ�เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ
คือ การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา การศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1.2 โครงการนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความเป็นมา
จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับประเทศ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมระดับประเทศ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 68.69 ระดับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.44 และพบว่า
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (RT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 54.02 ซึง่ ต�ำ่ กว่า
ระดับประเทศ 14.67 และต�ำ่ กว่าระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
14.42 จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการพัฒนา
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5. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บูรณาการการทำ�งาน
ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และใช้ในการดำ�เนิน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนารูปแบบเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อยกระดับผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผูเ้ รียน (RT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำ�เนินงาน
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษา จำ�นวน 40 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 - 3 จำ�นวน 12 แห่ง ยะลา เขต 1 - 3 จำ�นวน
12 แห่ง นราธิวาส เขต 1 - 3 จำ�นวน 12 แห่ง และสงขลา เขต 3 จำ�นวน 4 แห่ง
ทำ�ให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อนำ�ไปใช้ในจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนา
สร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี 1 ให้ตรงตามความต้องการ โดยนำ�เสนอรูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายทราบ สร้างความเข้าใจแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษา และ
ครูชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ทราบถึงปัญหาเกีย่ วกับการอ่าน โดยนำ�เสนอข้อมูลทีไ่ ด้
รับจากนิเทศ ติดตาม เพือ่ ให้ทราบเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทัง้ จัดทำ�โครงการทีส่ นอง
ต่อความต้องการของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดทำ�กิจกรรมให้ครอบคลุม
ความต้องการและการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับข้อมูลมาจากการนิเทศ

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนและ
ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง หมายรวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำ�เป็ น พิ เ ศษ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารในทุกมิติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีทกั ษะที่
จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทกั ษะวิชาชีพ และมีทกั ษะชีวติ
ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั สำ�หรับโครงการ/ กิจกรรมสำ�คัญทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายที่กำ�หนดมีดังนี้

2.1 โครงการการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
ศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา

1. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำ�หนดทิศทางและนโยบาย
ในการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นพบตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะที่
สำ�คัญจำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารขับเคลือ่ นนโยบายตามแผน
พัฒนาการแนะแนวระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ สือ่ เครือ่ งมือ
เกี่ยวกับการใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว ดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำ�เนินงานแนะแนวของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
2. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารับรูน้ โยบายและขยายผลการขับเคลือ่ นงาน
แนะแนวไปยังสถานศึกษา มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการแนะแนว
และดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาให้ผู้เรียนได้ทำ�แบบวัดแวววัดความถนัดทางอาชีพ สร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพ และการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับอาชีพ อันจะนำ�ไปสู่
การค้นพบตนเองและวางเส้นทางการศึกษาต่อ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดด้านอาชีพของผู้เรียน แนวโน้มและทิศทางของตลาด
แรงงาน
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จากนโยบายการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นทิศทางและกลไก
ในการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานทัง้ ระบบทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
โดยให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศ
มีการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงได้ดำ�เนิน
นโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน โดยการพัฒนาผูเ้ รียนควบคูก่ นั ทัง้ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต (ส่วนตัวและสังคม) ผ่านกระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ การจัด
การเรียนการสอน และการเสริมทักษะอาชีพ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work
Experience) ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความชอบอาชีพ
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง สามารถกำ�หนดเป้าหมายในการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูโ่ ลกอาชีพ
และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเองได้

4. ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับอาชีพที่
นำ�ไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม และผู้เรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ� 
เติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป
5. ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการทางด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพของ
ผู้ เรี ย นและมี ส่ ว นร่ ว มในการสื่ อ สารและวางแผนเส้ น ทางการศึ ก ษาต่ อ และ
การประกอบอาชีพของบุตรหลานได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
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1. ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ� 
ให้แก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 225 เขตทั่วประเทศ และศูนย์แนะแนว
ประจำ�จังหวัดทั่วประเทศ
2. จัดทำ�แผนพัฒนาการแนะแนวที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)
3. จัดทำ�แนวทางกิจกรรมแนะแนวในช่วงชัน้ ประถมศึกษาถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 4 เล่ม
4. ส่งเสริมการวัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพแก่ผู้เรียนทั่วประเทศ
5. พัฒนาเว็บไซต์แนะแนวและเว็บไซต์คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ
6. ดำ�เนินการจัดทำ�และจัดพิมพ์เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม การทำ�ธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำ�หรับผู้เรียน (Student
E-Commerce)
7. สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ในช่วง
ปิดภาคเรียน
8. จัดทำ�เอกสารต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำ�พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา : มีงานทำ� - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติปีการศึกษา 2562
9. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนอาชีพและจัดสรรงบประมาณให้กบั
สถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ
10. พัฒนาครูผู้สอนที่ทำ�หน้าที่ครูแนะแนวในสถานศึกษา ในพื้นที่บูรณาการ
การจัดการศึกษา (พื้นที่นาโต่)

2.2 โครงการการขับเคลือ่ นการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา (STEM Education)
ความเป็นมา

1. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม
และให้คำ�ปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา จำ�นวน 261 โรง เพื่อทำ�หน้าที่เป็น
โรงเรียนศูนย์ฝกึ อบรมสะเต็มศึกษาสำ�หรับการอบรมทางไกล กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ครอบคลุมสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำ�นวน 183 แห่ง สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำ�นวน 78 แห่ง
2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาให้แก่ครู
ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทีด่ ำ�เนินการสอนวิชาสะเต็มศึกษาหรือ
ครูทสี่ นใจเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทุกสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำ�นวน 5 รุน่
รวม 300 คน รวมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมและ
ให้คำ�ปรึกษาสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำ�คัญ
กับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการ
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) “STEM” เพื่อนำ�ไปสู่การคิด
แก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวติ ประจำ�วันและการทำ�งาน รวมทัง้ มุง่ ผลิต
กำ�ลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติและสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (tech startup) ต่อไป ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำ�คัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ�หนดให้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการ
สำ�คัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศและเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนใน
อนาคต องค์ความรูแ้ ละกรอบแนวคิดเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ จึงนับเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
การเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และ
นวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ โดยต้องมีทักษะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้างกระบวนการคิด ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีเ่ ด็กทุกคนควรได้รบั
การปลูกฝังตัง้ แต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพือ่ เป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่จะนำ�ประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 100 มีการดำ�เนินการขับเคลื่อน
นโยบาย STEM Education โดยเน้นการส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ มีครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำ�นวน 35,683 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.91 ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการเพื่อให้คำ�ปรึกษา
รวมถึงการติดตามการนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของครู
หลังจากเข้ารับการอบรม สร้างความร่วมมือจากภาคเครือข่าย และจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้สำ�หรับครูด้วยการสะท้ อ นคิ ด จากการนำ�ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การอบรมไปใช้จริงกับผู้เรียนในห้องเรียน ปัญหาอุปสรรคที่พบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
รายงานประจําปี
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4. สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ดำ�เนิ น การในลั ก ษณะการเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการดำ�เนินงานโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ศึกษาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�แผนงาน โครงการ จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
มี เ อกสารตั ว อย่ า งการจั ด กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษา สื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก สสวท. และจัดหาเองจากบริษัทเอกชน
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาและนำ�ผลมาใช้ในการจัดการสอน
สะเต็มศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
และความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ครูทไี่ ด้รบั
การอบรมมีการนำ�ความรู้ไปขยายผลแก่บุคลากรในสถานศึกษาผ่านกระบวนการ
PLC ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดำ�เนินงานในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา (STEM Education) การสอนวิทยาการคำ�นวณ
แบบ Unplugged Programming การสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และการจัด
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
2. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้ ICT เพือ่ พัฒนากำ�ลังคนให้มคี วามพร้อม
ต่อ BIG DATA และ DATA SCIENCE
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูด้ า้ นการรูด้ จิ ทิ ลั (DIGITAL LITERACY) เพือ่ เตรียม
ผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวในสังคมซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล
4. วางแผนแนวทางการพั ฒ นากำ�ลั ง คนและโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ มี
ความสอดคล้องต่อการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล
5. จัดเวทีการนำ�เสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

6. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งให้ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกแห่ง
7. จัดค่ายสร้างนวัตกรตัวน้อย
8. การวิจยั นิเทศ ประเมินผล กำ�กับติดตามการดำ�เนินงานโครงการขับเคลือ่ น
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำ�นวณระดับจังหวัด 77 จังหวัด
2.3 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ความเป็นมา

1. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 18,047 แห่ง และสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
ได้รับตราพระราชทาน
2. ศึกษานิเทศก์ (LN) และครูวทิ ยากรเครือข่ายท้องถิน่ (LT) จำ�นวน 366 คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการอบรม สามารถขยายผลแก่สถานศึกษา
ในโครงการได้ คิดเป็นร้อยละ 100
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โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�ำริให้คณะกรรมการน�ำไปพิจารณาริเริ่ม
ด�ำเนินการน�ำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen
Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาต
น�ำกิจกรรมนี้มาทดลองท�ำในประเทศไทย ประกอบกับผลการประเมินโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย
ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะ
ร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดี
ด้านการเรียนรูท้ กั ษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เด็กตัง้ แต่ระดับปฐมวัย
(อายุ 3 - 6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ�ำมากที่สุด
ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย industrial shots

3. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ในสั ง กั ด สำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย” และได้รับการอบรมขยายผลอย่างครบถ้วน สามารถจัดกิจกรรมให้
เด็กปฐมวัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย”
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาโครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา

รายงานประจําปี

เพื่อให้การดำ�เนินงานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดำ�เนินกิจกรรมโดยเปิดรับสมัครสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย พัฒนาวิทยากรหลักอาวุโส (Senior Core Trainer)
พัฒนาวิทยากรหลัก (Core Trainer: CT) พัฒนาวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local
Trainer: LT) และผู้นำ�เครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) จัดสัมมนาวิชาการ
การจัดการเรียนรู้ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในชั้นเรียน
ครั้งที่ 1 รวมทั้งขยายผลโครงการสู่ระดับประถมศึกษา
2.4 โครงการห้องเรียนภาษาจีน ประจำ�ปี 2562
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ความเป็นมา
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งผลให้ภาษาจีนมีบทบาทสำ�คัญขึน้ ในฐานะ
ที่เป็นภาษากลางที่ใช้เจรจาด้านการเมืองและเจรจาด้านการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ก็ ส่ ง ผลให้ ภ าษาจี น เป็ น ภาษาสำ�คั ญ อี ก ภาษาหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เข้ า ถึ ง
วิทยาการใหม่ ๆ ประเทศไทยในปัจจุบันต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญวิทยาการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
จำ�เป็นจะต้องมีทกั ษะทางด้านภาษาจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในวิชาชีพเป็นอย่างดี
ด้วยเหตุผลนีก้ ารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนซึง่ จำ�กัดอยูเ่ ฉพาะในรายวิชาภาษาจีน
เพี ย งสั ป ดาห์ ล ะ 1 - 2 คาบ ต่ อ สั ป ดาห์ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในปัจจุบนั ไม่อาจช่วยให้ผเู้ รียนมีพนื้ ฐานพอทีจ่ ะ
เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เป็นภาษาจีนได้
ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มี น โยบายให้ จั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นภาษาจี น ใน
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการเรียน
การสอนภาษาจีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่ผเู้ รียนอย่างเต็มที่ และเตรียมพร้อม
ผู้เรียนให้มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการเรียนการสอน

ผลการดำ�เนินงาน
1. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีร่างแบบเรียนภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ระดับมัธยมศึกษา
(รายวิชาเพิ่มเติม) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน)
ที่ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งได้
รับคำ�แนะนำ�ในการปรับแก้เนือ้ หาให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
โดยคณะบรรณาธิการ

4. จากการประชุมเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งผลให้
บุคลากรในศูนย์เครือข่ายได้รับทราบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และนโยบายการจัดตั้ง
ห้องเรียนภาษาจีน รวมทัง้ ได้รว่ มกันวิเคราะห์ นำ�เสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของศูนย์เครือข่ายทั้งในด้านการจัด
โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ การประสานงาน ให้คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือ
โรงเรียนในเครือข่าย ตลอดจนการดูแลอาสาสมัครภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือกับ
Hanban ทำ�ให้สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับข้อมูลปฐมภูมิ
จากการเข้าไปพบปะครูอาสาสมัครจีนที่โรงเรียนโดยตรง ทำ�ให้รับทราบสภาพ
การปฏิบตั งิ านงานและความเป็นอยู่ เพือ่ เป็นข้อมูลพัฒนาแนวทางการดำ�เนินโครงการ
เกี่ยวกับครูอาสาสมัครจีนต่อไป

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขยายผลโรงเรียน
นำ�ร่องโครงการห้องเรียนภาษาจีนตามความพร้อมและความต้องการความจำ�เป็น
ของภูมิภาค มีสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลอยุธยา
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
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2. ติดตามการจัดการเรียนสอนภาษาจีนในโครงการนำ�ร่องห้องเรียนภาษาจีน
อย่างใกล้ชดิ ผลการติดตามพบว่า สถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียน
ที่เปิดสอนโครงการห้องเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียน
พนัสพิทยาคารและโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาจีนในรายวิชาอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยครูยังใช้ภาษาไทยประกอบ
ในการสอนโดยไม่จำ�เป็น อย่างไรก็ดีพบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
กล้าสื่อสารด้วยภาษาจีน และผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการทางภาษาของบุตรหลาน
ที่ชัดเจน และพึงพอใจในผลการจัดการเรียนการสอนของโครงการอย่างมาก

5. จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 มีครูที่เข้ารับการอบรม จ�ำนวน
142 คน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ หมดเข้ารับการอบรมไม่ตำ�่ กว่า 153 ชัว่ โมง ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมีผลคะแนนจากการประเมินความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
และมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก
6. จั ด ประชุ ม หารื อ ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ ฝ่ า ยการศึ ก ษา
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรไทยในเรื่อง
กรอบความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ า น
การเรียนการสอนด้วยภาษาจีนของราชอาณาจักรไทย โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการและ Prof. Song Ruoyun เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�ประเทศไทยเป็นประธาน
รายงานประจําปี
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7. ประสานงานกั บ สถาบั น ขงจื๊ อ สำ�นั ก งานใหญ่ ป ระจำ�ประเทศไทย
เพื่ อ เตรี ย มการสรรหาครู อ าสาสมั ค รจี น ไปสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดพิธปี ฐมนิเทศและจัดส่งครูไปปฏิบตั งิ านสอน
โดยมีครูทสี่ อนต่อเนือ่ งจากปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 118 คน และครูทเี่ พิง่ มาปฏิบตั ิ
งานสอนทีป่ ระเทศไทยในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก จำ�นวน 481 คน รวม 599 คน
8. คั ด เลื อ กตั ว แทนนั ก เรี ย น สั ง กั ด สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 5 คน เข้าประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 มีนักเรียนสนใจเข้าประกวด จำ�นวน 239 คน จากสถานศึกษา
จำ�นวน 77 แห่ง
แนวทางการพัฒนา
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งประเมินสถานศึกษาที่มีความต้องการเข้าร่วม
โครงการ
2.5 โครงการงานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ โลก ครั้ ง ที่ 24 ณ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(24th World Scout Jamboree, 2019)
ความเป็นมา
คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรลูกเสือโลกในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม 24 ประเทศ ซึ่งมีการติดต่อให้ความร่วมมือด้วย
ความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้มีการร่วมกันจัดตั้งสมาคมลูกเสืออาเซียน
เพื่อความร่วมมือในภาคพื้น เมื่อปี พ.ศ. 2551 ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทาง
ลูกเสือ ทั้งนี้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมสำ�คัญในรอบปี ซึ่งเป็น
พันธสัญญาที่ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะเข้าร่วมตามแต่ความเหมาะสม

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่มีบทบาทในเวทีสากล
จึงได้ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานด้วย เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีอันดี
ทางการลูกเสือระหว่างประเทศ ซึ่งมีมิตรสัมพันธ์อันใกล้ชิดมาโดยตลอด และเป็น
โอกาสดีให้เยาวชนลูกเสือไทยได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปวัฒนธรรมกับเพื่อนลูกเสือประเทศ
อื่น ๆ เป็นการพัฒนาตนเองและนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนากิจการลูกเสือไทย
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน

2. เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาทักษะชีวิตให้กับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือไทย
2. กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกลูกเสือโลก ซึ่งเป็นโอกาส
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงคณะลูกเสือไทย
3. เสริมสร้างและพัฒนาร่างกาย สติปญ
ั ญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและความเจริญ
ก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
2.6 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำ�คัญและเห็นความจำ�เป็นในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อ
สื่อสารเป็นสะพานในการข้ามไปสู่ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศ
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการท่องเทีย่ ว จึงได้มนี โยบายส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองหลากหลาย
ภาษา เพื่อรองรับความต้องการและก้าวสู่มาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริมให้
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3. เผยแพร่ชอื่ เสียง ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศไทยและคณะลูกเสือแห่งชาติ
อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจน
ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
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1. ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์ทางการลูกเสือต่างประเทศ
ได้เรียนรู้ทักษะลูกเสือ วิทยาการใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ
ให้ก้าวหน้าทันโลกทันสมัยยิ่งขึ้น

สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เปิ ด สอนภาษาต่ า งประเทศที่ ส องเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกสำ�หรับผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ และเป็นการเตรียมคนให้พร้อม
เข้าสู่ประชาคมโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
คนไทยให้มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภาระงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษา
ต่างประเทศทีส่ อง ประกอบด้วย กลุม่ ภาษาตะวันออก ได้แก่ ญีป่ นุ่ เกาหลี และภาษา
ของประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม เขมร มลายู และอินโดนีเซีย และ
กลุ่มภาษาตะวันตก ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และรัสเซีย โดยประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับองค์กรเจ้าของภาษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาเปิด
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทีส่ องอย่างมีคณ
ุ ภาพ อันจะเป็นทางเลือกสำ�หรับ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในภาษาต่างประเทศ
ทีส่ องทีเ่ พียงพอต่อการสือ่ สาร และเป็นพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ต่อในอนาคต
ผลการดำ�เนินงาน
1. ในปีการศึกษา 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง จำ�นวน 78 ศูนย์
ทั่วประเทศ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเครือข่ายความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งกับองค์กรเจ้าของภาษา 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี (ศูนย์การศึกษา
เกาหลีประจำ�ประเทศไทย - KEC) ญี่ปุ่น (Japan Foundation และ Kamenori
Foundation) เยอรมัน (Goethe Institute) และฝรั่งเศส (ฝ่ายความร่วมมือ
ด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย และ Alliance
Française) และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศที่สอง
3. ครูจากโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่สองได้รับการพัฒนาโดยมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม
ปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป” โดยจัด
ร่วมกับฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�
ประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษา/
วัฒนธรรมเกาหลีและเทคนิคการสอนภาษาเกาหลี โดยจัดร่วมกับศูนย์การศึกษา
เกาหลีประจำ�ประเทศไทย (KEC) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยจัด

ร่วมกับ Japan Foundation และ Kamenori Foundation การประชุมปฏิบัติการ
สำ�หรับครูสอนภาษาเยอรมัน โดยจัดร่วมกับ Goethe Institute

แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศทีส่ องและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทีส่ องให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา ประกอบด้วย
1. การสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับองค์กรเจ้าของภาษาในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และแสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรเจ้าของภาษาในภาษาที่ยังไม่มีผู้สนับสนุน อันได้แก่ ภาษาสเปนและกลุ่ม
ภาษาอาเซียน
2. การปรับเปลี่ยนและจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศที่สองให้มีครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เปิดสอนเป็นจำ�นวนมาก
และมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามแผนงาน/ โครงการอย่างเหมาะสม
3. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาที่เพิ่งเริ่มจัดการเรียนการสอน อันได้แก่
ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน และกลุ่มภาษาอาเซียน รวมทั้งปรับปรุงสาระการเรียนรู้
ภาษาอื่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดค่ายภาษาแบบเข้ม
ระดับประเทศ โดยความร่วมมือด้านวิชาการจากองค์กรเจ้าของภาษา ประกอบด้วย
ค่ายนักเรียนภาษาเกาหลีแบบเข้มระดับประเทศ ค่ายพัฒนาภาษาฝรัง่ เศส สูม่ าตรฐาน
CECRL ค่ายภาษาเยอรมันระดับประเทศในหัวข้อภาษาเยอรมันในหลากหลาย
มุมมอง การประชุมครูสอนภาษารัสเซียนเพือ่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษารัสเซีย
สำ�หรับการจัดค่ายภาษารัสเซียแบบเข้มระดับประเทศ
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4. ผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศที่สอง (เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) จาก
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายภาษาแบบเข้มระดับประเทศ
เช่น ค่ายนักเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มระดับประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ในผู้เรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ค่ายภาษาเกาหลีระดับประเทศ และค่ายภาษา
ฝรั่งเศสระดับประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางภาษา (ญีป่ นุ่ เกาหลี) ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น การแข่งขัน
การพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีและ KEC การแข่งขันทักษะภาษาญีป่ นุ่ ระดับประเทศในแต่ละภาค
โดยศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมาย และความร่วมมือกับ Japan
Foundation

4. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และอืน่ ๆ ทีจ่ ำ�เป็น
อย่างต่อเนื่องสำ�หรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สอง โดยอาศัยความร่วมมือจาก
องค์กรเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพัฒนาระดับภาษาของครูผสู้ อนภาษาต่างประเทศทีส่ องตามมาตรฐาน
เจ้าของภาษา โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรเจ้าของภาษา
6. การแสวงหาช่องทางความร่วมมือในการจัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนและครูผู้สอนตามมาตรฐานเจ้าของภาษาเพื่อการพัฒนา
ต่อยอดต่อไป

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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7. การจัดให้มเี วทีวชิ าการให้นกั เรียนทีเ่ รียนภาษาต่างประเทศทีส่ องทุกภาษา
ได้มโี อกาสแสดงความสามารถ เพือ่ การพัฒนาทักษะในผูเ้ รียนและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง
8. การแสวงหาช่องทางความร่วมมือกับองค์กรเจ้าของภาษาในการสร้าง
โอกาสการใช้ภาษาในการสือ่ สารให้แก่ผเู้ รียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมออนไลน์
การฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาในสถานการณ์จริง เป็นต้น
2.7 โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ
10 อุตสาหกรรม
ความเป็นมา
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ไ ด้ กำ�หนดกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเพื่ อ
การพัฒนาประเทศใน 10 กลุม่ อาชีพ โดยเน้นให้มกี ารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง
และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันของโลกได้ และได้
ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยประกาศให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา เป็นเขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ซึ่งส่งผลถึงความต้องการแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะขัน้ สูงในการประกอบอาชีพของกลุม่ อาชีพ 10 อาชีพอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะความรู้ของ
10 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อการเตรียมกำ�ลังคนให้สอดคล้องและเพียงพอ
ต่อความต้องการด้านแรงงานของประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักถึงการสร้างเจตคติและการสร้างบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเกิดฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับ
อุตสาหกรรมขั้นสูง พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรองรับ
การพั ฒ นาประเทศในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic
Corridor: EEC)
ผลการดำ�เนินงาน
1. สถานศึ ก ษาในโครงการสามารถขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ
10 อาชีพอุตสาหกรรม
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2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการดำ�เนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ
10 อาชีพอุตสาหกรรมของโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 จำ�นวน 47 โรง
3. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จำ�นวน 79 แห่ง สามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นได้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้

5. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่สามารถรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
การขยายผลต่อไป
6. สถานศึกษาในโครงการมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ที่สามารถ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ รวมทัง้ มีรปู แบบการพัฒนาทีส่ ามารถ
เป็นสถานศึกษาต้นแบบได้
แนวทางการพัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อาชีพอุตสาหกรรม
2. การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ 10 อาชีพอุตสาหกรรม

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ

2.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ความเป็นมา
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กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้จัดทำ�โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา
และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร เรื่ อ งเอกลั ก ษณ์ ข องชนชาติ ไ ทย และจากพระราช
กระแสรั บ สั่ ง ข้ า งต้ น พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระราชทาน
พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
3) มีงานทำ�  - มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง
ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนก
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษาและผลการดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษา (โครงการย่อย โรงเรียนดีมีที่ยืน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ขยายผล
การพัฒนาในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จึงมุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมด้วยโครงการย่อย
โรงเรียนดีมีที่ยืน โดยมีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การพิจารณาประกาศเกียรติคุณเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ซึ่งพิจารณาโดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำ�นวน 2,182 โรง ระดับ 3 ดาว ซึ่งพิจารณาโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team)
จำ�นวน 564 โรง ระดับ 4 ดาว พิจารณาโดยทีมขับเคลือ่ นคุณธรรมด่วนพิเศษ จำ�นวน
298 โรง ส่วนระดับ 5 ดาว จะดำ�เนินการในปีงบประมาณถัดไป
2. ผลการดำ�เนินงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการย่อย สำ�นักงานเขตพื้นที่
คุณธรรม)

การขับเคลือ่ นโครงการธรรม เริม่ จากการพัฒนาบุคลากรในสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
คุณธรรมต้นแบบ จำ�นวน 25 เขต จาก 5 ภูมิภาค และกำ�กับติดตามการดำ�เนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และประกาศเกี ย รติ คุ ณ สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
ที่สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับหน่วยงานอื่นได้
แนวทางการพัฒนา

ความเป็นมา
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนงานที่ 5.9
การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริตที่
กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้
กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำ�นึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ผลการดำ�เนินงาน
1. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
1.1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ให้ครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษานำ�กิจกรรมทีป่ ระสบความสำ�เร็จมาจัดทำ�เป็นผลงาน นวัตกรรมการถอด

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านโครงการหลัก
5 ได้แก่ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรม และ
โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน
ในทุกภาคส่วน ในการสร้างฐานทางสังคมที่เข้มแข็งคือการสร้างเยาวชนของชาติ
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติจากฐานราก และปลูกฝังให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

บทเรียน (Best Practice) และนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้รับทราบในกิจกรรม Symposium การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำ�เสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับภูมิภาค จำ�นวน 5 ภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 10
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1.2 กิ จ กรรมบริ ษั ท สร้ า งการดี ให้ นั ก เรี ย นรวมกลุ่ ม กั น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท
สร้างการดีและดำ�เนินการในรูปบริษัท เพื่อฝึกทักษะด้านการบริหาร ทักษะด้าน
การจัดการ ทักษะด้านอาชีพ ควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ�เสนอ
ผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ
ภูมภิ าค จำ�นวน 5 ภูมภิ าค โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10
1.3 กิจกรรมสร้างสำ�นึกพลเมือง (Project Citizen) ให้โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ออกแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาสาธารณะ การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดย
ฉันทามติของสมาชิกในห้องเรียน ตรวจสอบขัน้ ตอนและกระบวนการดาํ เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด โดยเฉพาะที่มีผลกระทบ
ต่อการดาํ เนินชีวติ ประจำ�วัน ให้ตวั แทนนักเรียนมาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การนำ�เสนอ
ผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ
ภูมิภาค จำ�นวน 5 ภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
2. กิจกรรมสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทำ�แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการใช้
งบประมาณบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
โรงเรียนสุจริต มีการประเมินความเสีย่ งการดำ�เนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม และจัดทำ�มาตรการ
แนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ค้นพบ และบุคลากรสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:
ITA Online) ในภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.58 ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ A โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติ

หน้าทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลีย่ 95.46 ส่วนตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ กว่าตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.50 และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
รายตัวชีว้ ดั ซึง่ ได้จากการส�ำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั พิมพ์คมู่ อื การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน “รายวิชาเพิม่ เติมการป้องกันการทุจริต”
เพื่อส่งให้สถานศึกษาในสังกัดนำ�ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน บุคลากร
ทางการศึกษาระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ศึกษานิเทศก์/ นักวิชาการศึกษา)
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชา “เพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต” เพื่อนำ�ไป

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.46
ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.65
ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำ�นาจในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.45 ซึ่งอยู่
ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่
90.63 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชีว้ ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
90.71 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำ�เนินงานในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
92.61 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
85.34 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำ�งานในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 85.02 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.84
ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 73.50
ซึ่งอยู่ในระดับ C

ขยายผลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และมี
สถานศึกษา จำ�นวน 30,112 แห่ง นำ�หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต” ไปใช้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
บูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมทั้งบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนา
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1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้ดำ�เนิน
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะ
5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัด
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจติ สำ�นึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่รับการประเมิน ITA นำ�แนวทาง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
4. นิเทศ กำ�กับ ติดตาม และการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต สร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ ห้ นั ก เรี ย น
โดยบูรณาการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2.10 โครงการสภานักเรียน
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้
นักเรียนมีทักษะชีวิต เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ลงมือปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้อื่น ได้รับ
โอกาสพบผูน้ ำ�ระดับสูงของประเทศโดยการนำ�เสนอ พูดคุย แลกเปลีย่ นทุกปีตอ่ เนือ่ ง
ตลอดมา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของนักเรียนซึ่งเป็นพลังของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข โดยน้อมนำ�
แนวพระราชดำ�ริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังและ

เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิถี ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย์ ผ่ า นหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย นที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ผลการดำ�เนินงาน

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เรียนรู้ตามหลักการกระจายอำ�นาจ
เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม เคารพกฎกติกาของสังคม มีความเป็นผู้นำ�และผู้ตาม
ที่ดี

4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เรียนรู้ตามหลักการกระจายอำ�นาจ
เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม
5. มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในสี่ภูมิภาคเป็นแบบอย่างในการส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายกิจกรรมสภานักเรียน
6. นักเรียนสามารถเป็นผูน้ ำ�กิจกรรม ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการดำ�เนินงาน
สภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการพัฒนา
1. ให้กจิ กรรมสภานักเรียนเป็นเป็นตัวชีว้ ดั บังคับ ตามแนวทางการประเมินผล
ตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
2. ให้สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขตปฏิบตั ติ ามมาตรการในการดำ�เนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียน ตามสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการ
อย่างเคร่งครัด
3. ดำ�เนินการคัดเลือกขยายผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. นักเรียนมีจิตอาสาสามารถจัดทำ�โครงการอย่างเป็นรูปธรรม ได้รูปแบบ
และแนวทางในการจัดทำ�โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกับสภานักเรียน
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1. สภานักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนัก สำ�นึกในความเป็นไทย และสามารถ
ขยายผลได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง

2.11 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ความเป็นมา
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ด้วยความตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียนให้มี
ความสมบูรณ์และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำ�รงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำ�  “ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเมื่อมีการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการเมือ่ ปี พ.ศ. 2546 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง กำ�หนดนโยบายสำ�คั ญ ในการให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำ�เนินการ
อย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
เหมาะสม และทันเหตุการณ์ และได้รบั การพัฒนาในทุกมิตเิ พือ่ ให้เป็นคนดี มีความสุข
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
ผลการดำ�เนินงาน
1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประกวดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาในสังกัดดำ�เนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน (Home Visit) มีการประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ทำ� Case Conference ในสถานศึกษา
และให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน และพัฒนาเครือข่าย
ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ�เขต
พื้นที่การศึกษา ปัจจุบันมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ�สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำ�นวน 26 คนต่อเขต ทำ�หน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง โดยใช้
กระบวนการทางจิตวิทยาให้บริการคำ�ปรึกษาแก่ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ทั้งแบบ
รายงานบุคคลและรายกลุ่ม
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
มีการดำ�เนินการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับปฐมวัย
และใช้นิทานในการพัฒนาการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function หรือ EF)

ของผู้เรียน และจัดค่ายนักเรียนแกนนำ�เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
3. การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

กรณี
กรณีถูกละเมิดทางเพศ
กรณีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
กรณีอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

เม.ย. - ต.ค. 55 - ต.ค. 56 - ต.ค. 57 - ต.ค. 58 - ต.ค. 59 - รวมทั้งสิ้น
ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59 ก.ย. 60
(ราย)
160
319
167
107
66
68
887
492
1,616
624
418
260
134
3,544
22

12,194

12,825

14,158

6,994

11,332

57,525

11,624
12,298

45,049
59,178

36,426
50,042

42,964
57,647

52,763
60,083

91,719
103,253

280,545
342,501

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ดำ�เนินการร่วมกับ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (ศพด.) โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก จำ�นวน 87 แห่ง เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา
5. การติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร ดำ�เนินการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทัง้ จัดการกับ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. การคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ดำ�เนิ น การคุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน ดังนี้
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการ
นักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย ร่วมกับกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล โดยเฝ้าระวังและ
ออกตรวจร่วมบริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งภายในโรงเรียนและรอบสถานศึกษา และในเขตพืน้ ที่
รั บ ผิ ด ชอบ โดยการสุ่ ม ตรวจค้ น สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะ รั บ แจ้ ง ข่ า วหรื อ เบาะแส
รวมทัง้ ดำ�เนินการตรวจร่วม โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมความประพฤตินกั เรียน
และนักศึกษา (พสน.) สนธิกำ�ลัง โดยร่วมกับตำ�รวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น
ทหาร และหน่วยงานอื่น ๆ ในการเข้าสุ่มนอกสถานศึกษา สุ่มตรวจปัสสาวะ
รั บ แจ้ ง ข่ า วหรื อ เบาะแสในช่ ว งเทศกาลวั น ลอยกระทง วั น วาเลนไทน์ กี ฬ าสี
เปิดภาคเรียน (พฤษภาคม - มิถุนายน) และปิดภาคเรียน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
ดำ�เนินการกำ�ชับสำ�นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาให้ ดำ�เนิ นการตามคำ�สั่ ง หั วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะทีค่ ล้ายกับสถานบริการ และตามคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตามกระบวนการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประสานงานผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ภาคีเครือข่าย เพือ่ ให้การช่วยเหลือเยียวยา
อย่างเหมาะสมอันเป็นการจัดการสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยเฉพาะสถานศึกษาในภูมิภาคที่มี
ความใกล้ชิดและมีโอกาสเผชิญกับปัญหาเอง ได้รับรู้ มีความเข้าใจ ในภารกิจ
ของศูนย์ ทั้งแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ ชี้แจงต่อสาธารณชนให้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของศูนย์ดังกล่าว
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
รายงานประจําปี
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1. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทาง และจัดทำ�แผนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม โดยกำ�หนดให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน
225 เขต จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
สนธิกำ�ลังกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
ผู้จัดการหอพักหรือห้องเช่าหรือบ้านเช่า ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันออกตรวจพื้นที่
จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนให้เหมาะสม การป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกัน
ยาเสพติด
2. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนโดยเฉพาะ
การบริหารจัดการในชั้นเรียน
3. การจัดทำ�แผนเผชิญเหตุ ได้แก่ ภัยพิบัติ/ สาธารณภัย ภัยบุคคล อุบัติเหตุ
และภัยโซเชียล พร้อมทั้งซักซ้อมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. พัฒนากระบวนการติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร
2.12 โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ความเป็นมา
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด มี สั ด ส่ ว นสู ง ในผู้ เ สพและผู้ ค้ า
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
โดยรัฐบาลได้กำ�หนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 23561 - 2580) ที่กำ�หนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” เน้นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของประเทศให้มี

ผลการดำ�เนินงาน

2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวเพื่อ
ร่วมกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมหลักๆ เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้
คำ�ปรึกษา การแนะแนวแก่ผเู้ รียนและครอบครัว และการจัดประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน
(Classroom Meeting) คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เสพ ค้า และจัดกระบวนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองเครือข่ายในการดูแลนักเรียน
ให้เหมาะกับช่วงวัย ส่งเสริมและการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
3. ดำ�เนินงานสนับสนุนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ�เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำ�นวน
26 คนต่อเขต เพื่อดำ�เนินการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในพื้นที่
และการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือสถานศึกษา
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริม ป้องกัน ส่งต่อ และพัฒนานักเรียนร่วมกับ
ฝ่ายอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
นักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อสนับสนุนงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามภาวการณ์
ปัจจุบัน
4. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยดำ�เนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต
แก่ผเู้ รียนทุกระดับ โดยการใช้คมู่ อื โครงการหรือกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น นักเรียน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. การดำ�เนินงานตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสนับสนุนการดำ�เนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และดำ�เนินงานร่วมกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.ป.ส.) และองค์กรภาคี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ความมั่นคง ปลอดภัย มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และ
ทุ ก ความรุ น แรงในทุ ก ระดั บ เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ความรั ก
และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการปลุกจิตสำ�นึกด้านความมัน่ คง
ให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ ควบคู่กับการบูรณาการการดำ�เนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง
ศึกษาธิการ ดำ�เนินการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
ดำ�เนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำ�หนดมาตรการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสีย่ งและในวัยเสีย่ งไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่าง
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการหมกมุ่ น มั่ ว สุ่ ม กั บ ยาเสพติ ด และอบายมุ ข
การเสริมสร้างทักษะการดำ�รงชีวิตของผู้เรียน ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ปฐมวัยใช้คู่มือการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด และใช้
นิทานในการพัฒนาการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function หรือ EF) คู่มือ
การสอนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อ
การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้จัดค่ายทักษะชีวิต และการพัฒนา NLP การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
โครงการบ้านหลังเรียนผ่านกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และ maker space
จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68) โครงการการนำ�กีฬาสู่ระบบ
การศึกษา โครงการ สพฐ. เกมส์ โครงการจิตอาสากีฬาชุมชน ค่ายนักเรียนแกนนำ�
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
รายงานประจําปี
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4. การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดทำ�แผนปฏิบัติการ
นักเรียนกรุงเทพฯ ปลอดภัย ร่วมกับกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล โดยเฝ้าระวัง
และออกตรวจร่วมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายในโรงเรียนและรอบสถานศึกษา และ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการสุ่มตรวจค้น สุ่มตรวจปัสสาวะ รับแจ้งข่าว/ เบาะแส
ดำ�เนินการตรวจร่วม โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) สนธิกำ�ลัง โดยร่วมกับตำ�รวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น ทหาร
และหน่วยงานอื่น ๆ ในการเข้าสุ่มนอกโรงเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ รับแจ้งข่าวหรือ
เบาะแส ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทางและจัดทำ�แผนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม โดยกำ�หนดให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน
225 เขต จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
สนธิกำ�ลังกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ
5. ดำ�เนินการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนทั้งกลุ่มเสพ/ ติด เข้าสู่
กระบวนการบำ�บัดรักษา กลุ่มค้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจดำ�เนินการตามกฎหมาย
กรณีนกั เรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ให้สถานศึกษาดำ�เนินการ
ออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน เพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
6. โครงการ TO BE NUMBER ONE สนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการ
โดยการจัดนักเรียน ครู และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) มีนักเรียนและครูเข้าร่วม
กิจกรรมรวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 700 คน และ “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 15,000 คน
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด (เหล้า/ บุหรี่)
8. สนับสนุนการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นโครงการร้อยใจรักษ์ โดยจัดจ้างครูอตั รา
จ้างชั่วคราว จำ�นวน 2 อัตรา จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

จัดครูตามโครงการ English for all เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน จำ�นวน 2 อัตรา
และการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อมิให้นักเรียน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
1. จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำ�นวน 150,640 คน และระดับประถมศึกษาในพืน้ ที่
แพร่ระบาด จำ�นวน 22,200 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในระดับจังหวัด

3. ดำ�เนิ น งานกิ จ กรรมโครงการบ้ า นหลั ง เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาบำ�เพ็ญประโยชน์
ดนตรี กีฬา ฯลฯ

ต่อเขต

5. สนับสนุนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ�เขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 225 คน

6. เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ให้ นั ก เรี ย นปฐมวั ย เพื่ อ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
ผ่านครูผู้สอน
7. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมทั้งหาแนวทาง และจัดทำ�แผนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม โดยกำ�หนดให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สนธิกำ�ลัง
กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พื้นที่นอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม ป้องกันเหตุ
ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด
2.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ความเป็นมา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวงและ
หน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ) ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงได้ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูส้ สู่ ากล โดยบูรณาการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. การส่งเสริมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
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2. ดำ�เนินการขับเคลือ่ นโครงการร้อยใจรักษ์ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา (33 ตำ�บล 19 อำ�เภอ)

กระบวนการแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ กั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรียนรูด้ า้ นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน และใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เป็นแรงจูงใจและ
สื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยการพั ฒ นาเนื้ อ หากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี
ความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพครูผสู้ อนสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
ผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจําปี
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1. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ สู่ ส ากล ดำ�เนิ น การในสองมิ ติ คื อ
มิติที่ 1 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก
การแข่งขันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลาง
ในการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ
มิติที่ 2 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พัฒนาเนื้อหา
สาระให้มีความทันสมัย และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
ประกอบด้วยโครงการหลัก 2 โครงการ คือ กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน จำ�นวน 3 รอบ
มีนักเรียนที่เข้าสอบรอบแรก รวม 190,671 คน และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ไปรอบสอง จำ�นวน 25,257 คน ส่วนรอบสามนัน้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัฒนาต่อยอดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ศึกษา) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ในแต่ละเวทีการแข่งขัน
3. รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
(6 เวที) มีดังนี้
3.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : PMWC ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 13 ประเทศ รวม 32 ทีม ผู้เข้าแข่งขัน จำ�นวน
128 คน นักเรียนไทยได้รบั รางวัล จำ�นวน 19 เหรียญ จำ�แนกเป็นเหรียญเงิน จำ�นวน
2 เหรียญ เหรียญทองแดง จำ�นวน 9 เหรียญ และรางวัลชมเชย จำ�นวน 8 เหรียญ

3.2 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 IMC: EMIC ณ สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ มีประเทศทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 29 ประเทศ รวม 71 ทีม ผูเ้ ข้าแข่งขัน
จำ�นวน 284 คน นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำ�นวน 52 เหรียญ จำ�แนกเป็นรางวัล
เหรียญทอง จำ�นวน 14 เหรียญ เหรียญเงิน จำ�นวน 30 เหรียญ เหรียญทองแดง
จำ�นวน 5 เหรียญ และรางวัลชมเชย จำ�นวน 3 เหรียญ
3.3 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น IMC: WYMIC ณ สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 29 ประเทศ รวม 64 ทีม เข้าแข่งขัน
จำ�นวน 256 คน นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำ�นวน 44 เหรียญ จำ�แนกเป็น รางวัล
เหรียญทอง จำ�นวน 9 เหรียญ เหรียญเงิน จำ�นวน 17 เหรียญ เหรียญทองแดง จำ�นวน
17 เหรียญ และรางวัลชมเชย จำ�นวน 1 เหรียญ

2.14 โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ความเป็นมา
ตามกรอบทิศทางแผนการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายที่สำ�คัญ คือ การมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�และสร้างงานได้ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom–Based
Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อ
ให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า จากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าว
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแสวงหาความร่วมมือหรือทุน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3.5 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) SMO
ณ มณฑลเจียงซี เมืองหนานซาง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประเทศทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน
จำ�นวน 5 ประเทศ รวม 799 คน นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำ�นวน 3 เหรียญ จำ�แนก
เป็นรางวัลเหรียญเงิน จำ�นวน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำ�นวน 1 เหรียญ

รายงานประจําปี

3.4 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4) SMO
ณ มณฑลเจียงซี เมืองหนานซาง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประเทศทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน
จำ�นวน 5 ประเทศ รวม 799 คน นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำ�นวน 5 เหรียญ จำ�แนก
เป็นรางวัลเหรียญเงิน จำ�นวน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำ�นวน 3 เหรียญ
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เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการวัดประเมินผลในศตวรรษที่ 21 แล้วนำ�ร่อง เพื่อให้
สามารถนำ�รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดำ�เนินงาน
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1. นำ�คณะนักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปจัดแสดงและ
ประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงาน International Exhibition for
Young Inventors (IEYI - 2018) ณ เมืองนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มีประเทศต่าง ๆ
ร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานจำ�นวน 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย
รวม 101 ผลงาน ประเทศไทยได้นำ�ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ไปร่วม
จัดแสดงและประกวดจำ�นวน 9 ผลงานใน 3 ประเภท ได้รับเหรียญรางวัล 7 ผลงาน
ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 2 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 3 ผลงาน และรางวัลเหรียญ
ทองแดง 2 ผลงาน และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน เวียดนาม รัสเซีย ไต้หวัน และสิงคโปร์
2. คัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิง่ ประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือก
ภาพวาดจินตนาการอนาคต หัวข้อ “วิทยาศาสตร์สำ�หรับโลกอนาคต”
3. ฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ.
ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำ�ปี 2562
4. สร้างความตระหนักด้านการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน และอาชีพ
สาขาการบิน ศึกษาดูงาน ณ บริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และการศึกษาดูงาน
ด้านหลักสูตรและอาชีพสาขาการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
5. ส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นความสนใจแก่ครูและผู้เรียน ได้แก่ การประกวด
แข่งขันหุน่ ยนต์ สพฐ. เพือ่ คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าสูเ่ วทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
ในรายการ International Robotic Olympiad 2019 การแข่งขันหุน่ ยนต์นานาชาติ
ในรายการ World Robot Games 2019 และการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
ในรายการ International D-Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning Platform) โดยใช้รปู แบบการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้
นอกห้ อ งเรี ย นที่ ผู้ เรี ย นผู้ ส อนไม่ เ ผชิ ญ หน้ า กั น หรื อ การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี

2.15 โครงการสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และความรู้ ใ นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มโลกมี ส าเหตุ ใ หญ่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ทุกประเทศในโลก ในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ได้ประสบกับ
ภัยพิบตั ดิ า้ นภูมอิ ากาศ จนอาจนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศของโลกขึน้ เรือ่ ย ๆ
สหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�กับดูแล
การพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016 - 2030 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่
ได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีพนั ธกิจ
หลักในการสร้างประชากรหรือคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากการศึกษาให้กบั สังคมจากรุน่ สูร่ นุ่
และให้ความสำ�คัญในการให้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง สร้างจิตสำ�นึกอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริม
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้คำ�นึงถึงทรัพยากร
เพื่อคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้านและชุมชน จึงมี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูล
และเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดผลิตภาพการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ สมรรถนะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 รองรับการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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อยู่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี เป้าหมายอยู่ที่
การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำ�คัญ การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานนั้น ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนสองวิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอน
เช่น ผู้สอนนำ�เสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้า
แต่หลังจากนั้นผู้สอนนำ�เนื้อหาบทความแขวนไว้บนเว็บ จากนั้นติดตามการดำ�เนิน
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ e-Learning หลั ง จากนั้ น สรุ ป บทเรี ย น
ด้วยการอภิปรายร่วมกับครูในห้องเรียนและมีการนำ�ระบบการเรียนรู้มาผนวกกับ
การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์หรือนักบินน้อย สพฐ. โดยใช้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาความรู้
หลักการทำ�งานจาก e-Learning ก่อน แล้วจึงนำ�ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
การแข่งขันหุน่ ยนต์ / นักบินน้อย สพฐ. เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานในด้านที่ 1
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ความสำ�คัญยิง่ ในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการขับเคลือ่ นแผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความสำ�เร็จ
ผลการดำ�เนินงาน
1. ดำ�เนินการสร้างจิตสำ�นึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม สถานศึกษาในสังกัด และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำ�นวน 225 เขต
ได้ ร่ ว มจั ด ทำ�โครงการเสนอของบประมาณ และคณะกรรมการกำ�กั บ ติ ด ตาม
การบริหารงบประมาณ พิจารณาเหลือ 130 เขต
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2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีศูนย์การเรียนรู้ลดใช้
พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จำ�นวน 2 เขต ได้แก่
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และขอนแก่น เขต 3
3. ได้นวัตกรรมสำ�หรับโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล ภายใต้โครงการสร้าง
จิตสำ�นึกและความรูใ้ นการผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จำ�นวน 225 เขต
เขตละ 3 โรงเรียน รวม 675 โรงเรียน
4. มี ก ารดำ�เนิ น โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา “สื บ สานศาสตร์ พ ระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) จำ�นวน
4 เขตพื้นที่การศึกษานำ�ร่อง ได้แก่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ชัยภูมิ เขต 3 นครสวรรค์ เขต 1 และนครศรีธรรมราช เขต 4
5. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา รวม 90 คน
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ และสามารถเป็นวิทยากรแกนนำ�
ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์ได้
6. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 225 เขต คิดเป็นร้อยละ 100
มีการจัดทำ�แผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน
มากกว่า 225 โครงการ
7. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนงบประมาณ
แก่สถานศึกษาในสังกัด จำ�นวน 59 แห่ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ สธ.
แนวทางการพัฒนา
1. การสร้ า งจิ ต สำ�นึ ก องค์ ค วามรู้ และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด้ า น
การผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา
สู่การนำ�ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
2. การสร้างวินัยและจิตส�ำนึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต�่ำ

3. การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้นแบบในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำ�นึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงาน/ สำ�นักงานสีเขียวต้นแบบ
4. การส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือกผลิตและเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย
Thailand 4.0
5. การส่งเสริมความรู้ด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) คือ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง
การใช้งาน จนถึงการกำ�จัดผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว
เพื่อส่งเสริมการลดคาร์บอนในสถานศึกษา

ความเป็นมา
การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ “งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” สู่สถานศึกษา จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก และปลูกฝัง
สิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ ถ่ อ งแท้ ขณะเดี ย วกั น การพั ฒ นา “งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรและมีจิตสำ�นึก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร จะต้องดำ�เนินการโดยผูเ้ รียน มีครูเป็นผูใ้ ห้คำ�แนะนำ�สนับสนุน
และมีผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน โดยมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ และสร้ า งงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษา จึงได้ดำ�เนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ส ถานศึ ก ษา และสร้ า งงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสร้าง “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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2.16 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
สร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

รายงานประจําปี

6. การสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมต่อเครือข่าย เตรียมความพร้อม
โรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ผลการดำ�เนินงาน
1. สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้รับ
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ ถานศึกษา เพือ่ พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 100 และผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 65
2. สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งได้รับ
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และได้รบั การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
คิดเป็นร้อยละ 20 และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 10
รายงานประจําปี

3. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ�นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษทุ ก แห่ ง ได้ รั บ
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ การสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์ให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา
สามารถเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35 ได้รับป้าย
พระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15 ได้รับเกียรติบัตร
ขั้นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 13 และได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 2
แนวทางการพัฒนา

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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1. มี แ นวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนทวิศกึ ษา (ระบบเทียบโอนจากรายวิชาเพิม่ เติมตามสาขาวิชา
ของหลักสูตร) โดยนำ�นักเรียนไปพัฒนางานอาชีพกับสถานประกอบการและสถาบัน
อาชีวศึกษาทีไ่ ด้จดั ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กบั
นักเรียน สำ�หรับเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีการนิเทศ ติดตาม และพีเ่ ลีย้ งในการแนะนำ�จากโรงเรียนแกนนำ� ทปี่ รึกษา
อพ.สธ. และศึกษานิเทศก์ (ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง) ในการดำ�เนินการ
ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดเวทีแห่งการจัดการเรียนรู้ (KM) เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรูจ้ ากสถานศึกษาทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินการขับเคลือ่ น
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น สถานศึ ก ษา
พอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างงาน
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา และให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ก่
สาธารณชน
4. ให้สถานศึกษาได้รบั การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษาทีป่ ระสบ
ผลสำ�เร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน

2.17 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา

1. นักเรียนตาบอดที่มีศักยภาพ จำ�นวน 45 คน ได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาและมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ เรื่อง
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ การจัดการกับปัญหา
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียน
3. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรวมสั ง กั ด สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และสังกัดสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวม 23,488 แห่ง ได้รับปัจจัยสนับสนุน
เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรวมที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น จำ�นวน
387,678 คน
4. สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขตได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานการนิเทศให้ความช่วยเหลือ กำ�กับ ติดตาม และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
แนวทางการพัฒนา
จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำ�เนินงาน
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รายงานประจําปี

การจัดการเรียนรวมถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจน
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียน
ทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำ�หรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพื่อเป็นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ คัดกรอง
และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนที่มีแนวโน้ม
มีความบกพร่อง จัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ�/ จัดหา พัฒนาสือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค วิธกี ารในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ ี่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า/ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยมีผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำ�หรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำ�เป็นพิเศษในระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจนและมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำ�เนินการจัดการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.18 โครงการพัฒนาวิชาชีพเพือ่ การมีงานทำ�สำ�หรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ความเป็นมา

รายงานประจําปี
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ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข
การจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กำ�หนด
ในกฎกระทรวง แนวทางการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำ�คัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
นักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ เชือ่ มต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยปรับการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ฝึกทักษะที่จำ�เป็นและเตรียมคุณลักษณะที่ดีเพื่อการประกอบอาชีพ
ได้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง สถานศึกษา
มีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตร เพือ่ เป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ของผู้เรียนให้สอดคล้องและตรงประเด็นกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของผู้ เรี ย นอั น จะนำ�มาซึ่ ง ศั ก ยภาพความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ของประเทศต่อไป
ผลการดำ�เนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำ�นวน 34,304 คน และนักเรียน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำ�นวน 12,428 คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
2. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำ�นวน 51 โรง และโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ จำ�นวน 48 โรง พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส
3. บุคลากรทุกระดับทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทำ�
ได้รับการพัฒนา
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีและตระหนักรู้เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพ
ของตนเอง สามารถมองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้ และได้สัมผัส
และฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

แนวทางการพัฒนา
1. อบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์
2. สร้างความตระหนักในด้านกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละการจดสิทธิบตั รทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
3. พัฒนาครูแนะแนวและครูอาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้รู้จักตนเองและตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม
4. จัดการประกวดผลงานด้านอาชีพของนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส
5. สนับสนุนการพัฒนางานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียน
เฉพาะความพิการ

รายงานประจําปี

6. จัดแสดงผลผลิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

81

2.19 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ความเป็นมา

ผลการดำ�เนินการ
1. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาการอ่ า น การเขี ย นภาษาไทย ส่ ง ผลให้
ผลการทดสอบระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้น
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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้กำ�หนดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 เนื่องจากพบว่ายังมีผู้เรียน
ส่วนหนึง่ ทีม่ ปี ญ
ั หาการอ่านการเขียน และเพือ่ ให้ครูผสู้ อนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องดำ�เนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ สำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้
จัดทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับ
การเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
การแสดงความสามารถทางวิชาการในด้านทักษะภาษา ส่งเสริมโครงการด้าน
วิชาการภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนา ปรับปรุง สื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน เป็นต้น

2. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
3. ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิควิธกี ารจัดการเรียนการสอน การอ่าน
การเขียนภาษาไทย การวัดและประเมินผล และสามารถนำ�ไปปรับใช้ในการจัด
การเรียนการสอนได้
4. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษามีแนวทางในการดำ�เนินการ
พัฒนาการอ่านการเขียน โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถดำ�เนินการ
ได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
รายงานประจําปี
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1. การส่งเสริมให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำ�เนินการในการพัฒนา
การอ่านการเขียนของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทย นำ�ผล
การคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดของผูเ้ รียนไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
3.1 การคัดเลือกการดำ�เนินงานทีส่ ง่ เสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประสบผลสำ�เร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 การจัดแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทยสำ�หรับนักเรียนและ
ครูผู้สอนในสังกัด สพฐ. และหน่วยงานต่าง ๆ
3.3 การจัดนิทรรศการเผยแพร่สอื่ / นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำ�เร็จ
4. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทยและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ของสถาบันภาษาไทย รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. เป็นต้น
5. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การอ่านการเขียน
ภาษาไทยให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยสังกัด สพฐ. และหน่วยงานต่าง ๆ
6. สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อนภาษาไทย
มีสว่ นร่วมในการสรุปรายงานผลการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย

2.20 โครงการการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
(Education Hub)
ความเป็นมา

1. การจัด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษของสถานศึ ก ษา
ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้
1.1 โปรแกรมนานาชาติ (International Program) จำ�นวน 19 โรง
มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรต่างประเทศ จำ�นวน
12 โรง และหลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) จำ�นวน 7 โรง
1.2 โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program) จำ�นวน 11 โรง
1.3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สองภาษา (Science Mathematics Bilingual Program) จำ�นวน 17 โรง
2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนในโครงการ จำ�นวน 47 โรง เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ
3. ดำ�เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและ
การแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในโครงการ
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โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) ได้เริ่มดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำ�ลัง
จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมคนให้มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซียน
โดยมีโรงเรียนต้นแบบจำ�นวน 14 โรง เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติ
เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถพัฒนาห้องเรียนพิเศษในโครงการให้มีมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ ทัง้ ในด้านบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม
ทักษะชีวิตตามคุณลักษณะพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และขยายผลเพิ่มจังหวัดละ
2 โรงทั่ ว ประเทศ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ อ าเซี ย นด้ า นการศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2558 - 2562) มาตรการเร่งด่วนลำ�ดับที่ 8 เพิ่มจำ�นวนโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub) ให้ครอบคลุมตามความพร้อมของทุกจังหวัด
ในขณะนีม้ โี รงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค
(Education Hub) มีจำ�นวนทั้งสิ้น 47 โรง

Education Hub ทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย
เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดและ
โรงเรียนรัฐบาลรัฐออสเตรเลียใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
วิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ มีประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติ สังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมทำ�กิจกรรมกับโรงเรียน
ที่เป็นคู่พัฒนา ณ ประเทศออสเตรเลีย สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานนานาชาติ
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3. จัดทำ�บันทึกความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและหน่วยงานทางการศึกษารัฐออสเตรเลียใต้ (Government of South
Australia, Department for Education) เพือ่ ส่งเสริมการดำ�เนินกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
โรงเรียนรัฐบาลในรัฐออสเตรเลียใต้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาษา
และวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในโครงการ
รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นทาง e-learning, video conference, connecting
classroom เป็นต้น รวมทั้งการเชื่อมโยงหลักสูตรในการศึกษาต่อของนักเรียนไทย
ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย
4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการพัฒนาความสามารถทางภาษา
อังกฤษของผู้เรียนในโครงการ Education Hub ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
โครงการ และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนในโครงการ เพื่อให้ผู้เรียน
ในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานนานาชาติ
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและปรับปรุงนำ�ระบบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน
นานาชาติ สือ่ การสอน การวัดผลประเมินผลผูเ้ รียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (Common European Framework Reference : CEFR) เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ
เข้ม 3 ระดับ สู่สากล
2. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา
ให้มีมาตรฐานระดับชาติ
3. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาและวัฒนธรรม
กับโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ความเป็นมา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียนทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ คือ ครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ หมายถึง
ครูที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โดยคุณสมบัตเิ หล่านีต้ อ้ งอาศัยเวลาในการสร้างสมประสบการณ์ ฉะนัน้
การนำ�เอาครูที่สอนเก่ง สอนดี ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับมาสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสาขาที่จำ�เป็นและขาดแคลน จึงเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการประหยัด
งบประมาณและลดระยะเวลาในการพัฒนาครู ในการรับราชการครูแห่งการเกษียณ
อายุราชการ 60 ปี ไม่ใช่เครือ่ งหมายของการสิน้ สุดความเป็นครูหรือสิน้ สุดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน บุคคลเหล่านั้นยังทรงคุณค่าต่อแผ่นดิน
และพร้อมกลับเข้าช่วยราชการอีกครั้งหนึ่ง การนำ�บุคคลที่มีความเพียบพร้อม
มีความตัง้ ใจดี สอนดี มีจติ วิญญาณแห่งความเป็นครูทเี่ ปีย่ มล้น สามารถมาสานต่องาน
และสร้างประโยชน์แก่การศึกษาของชาติได้
ผลการดำ�เนินการ
จั ด สรรอั ต ราและงบประมาณ เพื่ อ จ้ า งครู ผู ้ ท รงคุ ณ ค่ า แห่ ง แผ่ น ดิ น ให้
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส�ำนักบริหารงานการศึกษา
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำ�เนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยการปรับเปลีย่ นระบบการผลิตและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตั้งแต่การจูงใจ คัดสรรผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูง สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการสอนมาเป็นผูส้ ร้างครูรนุ่ ใหม่อย่างเป็นระบบ
และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบวางแผน
การผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำ�ลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนือ่ ง โดยนำ� Digital Platform
มาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาครู และการจัดทำ�ฐานข้อมูลกำ�ลังคน เพือ่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำ�ไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกำ�ลังคน
ได้อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการดำ�เนินงานโครงการ/ กิจกรรมสำ�คัญที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่กำ�หนดมีดังนี้

พิเศษ ที่มีสภาพอัตราก�ำลังครูต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนดจ�ำนวน 5,017 อัตรา
ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ไม่ขาดช่วงขาดตอน ผู้เรียนได้เรียน
กับครูที่มีประสบการณ์ตรง มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณครู องค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เข้าใจบริบทการศึกษาปัจจุบัน คลุกคลีใกล้ชิดพื้นที่จริง รวมทั้ง
ลดความเหลื่อมล�้ำของการศึกษาในด้านความต่อเนื่องขององค์ความรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการสานต่อด้านการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
หลักส�ำคัญของคนไทย และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่จะได้เรียนรู้กับครู
ที่เพียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู
แนวทางการพัฒนา
รายงานประจําปี

เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการจัดการเรียนรูค้ วรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจำ�กัดของงบประมาณ ควรสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
3.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ความเป็นมา
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ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกำ�ลังมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐ
ต้องปรับเปลี่ยนตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กอปรกับนโยบาย
และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการพั ฒ นาประเทศภายใต้ โ มเดลเศรษฐกิ จ
“ไทยแลนด์ 4.0” โดยการก้าวข้ามกับดักจากรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูง โดยการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ
อีกทั้งกระทรวงการคลังได้มีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ โดยนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตาม
และควบคุ มการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้ ง ได้ ปรั บปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อยกระดับวิธีคิด
ในการทำ�งานเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการจัดระบบบริการให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
แนวทางหนึ่งของการพัฒนา คือ การจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงได้มกี ารจัดโครงการอบรมหลักสูตร
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ระดับผู้ปฏิบัติงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและส่วนกลาง ให้เป็นผูร้ รู้ อบ รูล้ กึ สามารถปฏิบตั งิ าน
ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การคลัง

ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ระดับผู้ปฏิบัติงาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 225 เขต และบุคลากรสำ�นักการคลังและ
สินทรัพย์ส่วนกลาง จำ�นวน 25 คน มีเนื้อหาสาระดังนี้

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
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รายงานประจําปี

1. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการชำ�ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้
ทุกส่วนราชการดำ�เนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำ�เงินส่งคลังหรือฝากคลังด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งปัจจุบันหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
ได้มีการดำ�เนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. การกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบัญชี
ทั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำ�นวน 225 เขต และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสำ�นั ก การคลั ง และสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นกลางเข้ า ร่ ว ม
การอบรม จำ�นวน 28 คน ผู้ เข้ า อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำ�นักการคลังและสินทรัพย์ส่วนกลาง มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดได้
แนวทางการพัฒนา
เนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยเบิกจ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ หรือแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP)

3.3 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ ศั ก ยภาพวิ ท ยากรแกนนำ � Thai
Master Trainer (TMT) เพื่อออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะวิทยากร
ERIC/ PEER และหลักสูตร Boot Camp Turbo
ความเป็นมา

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) กับ
สถานทูตอังกฤษประจำ�ประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ�ประเทศไทย
ฯพณฯ Brian Davidson ในความร่วมมือเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาคซึ่งครอบคลุมทั้งภูมิภาค มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผ่านการทดสอบ CEFR เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ A0 - C2 เพื่อยกระดับทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและ
มีความพร้อมด้านเครือข่าย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีเป้าหมายในการนำ�
กลุ่ม Master Trainer จากโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำ�ด้านการเรียนภาษา
อังกฤษ (Boot Camp) เพื่อนำ�มาเข้าร่วมพัฒนาการเป็น Trainer ให้ต่อเนื่องร่วมกับ
ศูนย์ทตี่ งั้ ขึน้ ดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้ Master
Trainer เหล่านี้สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นวิทยากรหลักประจำ�ภูมิภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต
ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 225 เขต
เป็นผู้ดำ�เนินการจัดอบรม
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฺ Boot Camp
Turbo ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�นวน 8,844 คน
3. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทีเ่ พียงพอ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับทีเ่ ทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษา จำ�นวนมากกว่า 8,000 คน
4. ครูสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน การนำ�เทคนิค
ต่าง ๆ ไปใช้ในชั้นเรียน การนำ�ความรู้ไปใช้ในการวัดผลประเมินผลในระดับมาก
ถึงมากที่สุด เป็นการอบรมแบบ Active Learning ที่มีประโยชน์ต่อการนำ�ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการต่อยอดครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะทีเ่ พียงพอในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับทีเ่ ทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและ
การวัด ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
ผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำ�หรับผู้ตรวจสอบ
ภายในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา

สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ดำ�เนิ น การจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำ�หรับผู้ตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวน 225 เขต รวม 2 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำ�นวน 397 คน
โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจําปี

ปัจจุบนั รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับนโยบายเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
ซึง่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Thailand 4.0) ดังนัน้ ผูต้ รวจสอบภายในจึง
จำ�เป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้าง
ทักษะด้านการตรวจสอบภายในเพือ่ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
และพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กอปรกับมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คง
อย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน การคลังของรัฐ และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 เมษายน 2561 รวมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการออกพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกตและมีข้อทักท้วง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
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1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ แ ก่
ผู้ตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง
ภาครัฐ และหลักเกณฑ์/ มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
2. ปั ญ หาข้ อ ตรวจพบในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสำ�นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาการ สามารถนำ�ความรู้ รวมถึงข้อสังเกตและข้อควรระวัง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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3. การฝึกปฏิบัติ (Practical Training) เกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน
การบัญชีของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มา
ปฏิบัติงานใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบัญชี และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน และมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
2. จัดให้มีระบบการ Coaching เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
3. พัฒนาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
6. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ประชุมสรุปผลการดำ�เนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.5 โครงการพั ฒ นาและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ ครื อ ข่ า ยผู้ ต รวจสอบภายใน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 19 เครือข่าย ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ความเป็นมา

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินโครงการ
พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวน 19 เขต โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ได้ดำ�เนินโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายผูต้ รวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 19 ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการดำ�เนินงาน (Performance Audit) เทคนิคการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และบทบาทผูต้ รวจสอบภายในกับการมีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตเพือ่ พัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบดำ�เนินงาน รวมถึงเพิ่มพูน
ทัก ษะด้านการตรวจสอบภายในให้ กั บผู้ ต รวจสอบภายใน สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา จำ�นวน 225 เขต ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบดำ�เนินงาน (Performance Audit) แนวทาง

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำ�เนินงาน
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งานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการบริหารราชการ
ในปัจจุบัน โดยงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงาน
ของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำ�กับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Added) ให้กบั ส่วนราชการ สอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นบทบาทการบริหาร
งานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสำ�คัญกับผลสัมฤทธิ์
ของงาน ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด และมีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำ�กับดูแลที่ดี (Good
Governance) ที่เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการปฏิบัติงานที่เป็นตามมาตรฐาน และผลการปฏิบัติงานสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ และมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผล
การปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการตรวจสอบภายใน
รวมถึงสร้างความเข้ ม แข็ ง แก่ เ ครื อ ข่ า ยผู้ ตรวจสอบภายใน สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา จำ�นวน 19 เครือข่าย

การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
การทุจริต และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ต่อเนื่อง

รายงานประจําปี
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2. ส่งเสริม สนับสนุน และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเครือข่ายผูต้ รวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการจัดทำ�โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้กลุ่ม
เครือข่ายผูต้ รวจสอบภายในมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
และปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานยิง่ ขึน้ รวมถึงให้งานตรวจสอบ
ภายในของส่ ว นราชการมี ค วามเข้ ม แข็ ง ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการสามารถใช้ เ ป็ น
เครือ่ งมือในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3.6 โครงการการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายใต้ชื่องาน “EDU digital 2019”
ความเป็นมา
จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศคือ “ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำ�เป็นทีป่ ระเทศไทยต้องเร่งนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยัง่ ยืน โดยนำ�เรือ่ งดิจทิ ลั เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมให้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
20 ปีสัมฤทธิผล สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสนองนโยบาย
ดังกล่าวเพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้ดำ�เนินการจัดประชุมวิชาการขับเคลือ่ นการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภายใต้
ชือ่ งาน “EDU digital 2019” เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละเพิม่ โอกาสให้กบั ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการเข้าถึงเครือ่ งมือและเทคโนโลยี นวัตกรรมทีล่ าํ้ สมัย ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ ครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ และจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและให้สอดรับกับ

แนวทางการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลกำ�ลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดประชุมปฏิบตั กิ ารจัดทำ�เกณฑ์การประกวดแอปพลิเคชันเพือ่ การเรียนรู้
และกำ�หนดแผนการจัดประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ “EDU digital 2019”
ได้เกณฑ์การประกวดฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการตัดสิน
2. จัดสรรงบประมาณแก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำ�เนินการจัด
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDU
digital 2019”

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ� Clip Video แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
และสรุปผลการดำ�เนินงาน
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3. จัดประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”
และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

แนวทางการพัฒนา

3.7 โครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”
ความเป็นมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี นโยบายจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จชต.) สูงขึ้น จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านการศึกษาพบว่า โรงเรียนในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ลดต�ำ่ ลงและมีคะแนนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศอย่างต่อเนือ่ ง อันเนือ่ ง
มาจากปัญหาความแตกต่างหลากหลายในภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ท�ำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส�ำคัญและใส่ใจมากกว่าในพืน้ ทีอ่ นื่ และได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรในพืน้ ที่
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำ�เนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้บริหารและครูของโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 168 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดหาครูต้นแบบที่มีเทคนิคการสอนโดยการนำ�เทคโนโลยีไปบู รณาการ
การเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่เทคนิคการสอนไปสู่ครูทั่วประเทศ

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 - 3 ยะลา เขต 1 - 3 ปัตตานี
เขต 1 - 3 และสงขลา เขต 3 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านผู้เรียน ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อำ�นวยการการเรียนรู้” และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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1. พัฒนาผู้บริหารและครูของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” จำ�นวน 350 โรง ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 - 3 ปัตตานี เขต 1 - 3 ยะลา เขต 1 - 3 สงขลา เขต 3
และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
มีผู้ผ่านการพัฒนาจำ�นวน 2,389 คน
2. สร้างเครือข่ายทีมนิเทศจิตอาสาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 152 คน เพื่อลงพื้นที่นิเทศติดตาม
ให้คำ�แนะนำ�ครูในการจัดการเรียนการสอนวิธกี าร Active Learning ให้มปี ระสิทธิภาพ
ทั้ง 350 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
3. สร้างความเข้มแข็งโดยการพัฒนานิเทศจิตอาสาประจำ�โรงเรียน เพื่อเป็น
พี่เลี้ยงให้ครูทำ�ให้เกิดการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ทั้งระบบ จำ�นวน
1,050 คน จากครูที่ผ่านการพัฒนาจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”
4. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning
โดยให้คณะกรรมการนิเทศจิตอาสาประจำ�เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกจากเกณฑ์ที่
สพฐ. กำ�หนดได้จำ�นวน 21 โรงเรียน และคณะกรรมการจาก สพฐ. ลงพื้นที่คัดเลือก
เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ระดับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 19 โรง และระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวน 2 โรง
5. ถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ระดับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 19 โรง ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวน 2 โรง และทำ�การถอดบทเรียนความสำ�เร็จในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning โดยตัวแทนครูจากโรงเรียนต้นแบบร่วมกับ
คณะกรรมการนิเทศจิตอาสาประจำ�เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมเป็นแนวทาง
และแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ความสำ�คัญของการจัดการเรียนรูว้ ธิ กี าร Active Learning ส่วนที่ 2 บทบาทผูบ้ ริหาร
ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ส่วนที่ 3 แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ธิ กี าร Active Learning และส่วนที่ 4 นวัตกรรมการเรียนรู้
วิธีการ Active Learning เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการกระตุ้นการจัด
การเรียนรูว้ ธิ กี าร Active Learning ครูมแี นวทางและตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธกี าร Active Learning ทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ เผยแพร่กระบวนการทำ�งานทีเ่ ข้มแข็งของ
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนิเทศจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 11 เขตพื้นที่การศึกษา
3.8 โครงการบริหารระบบการนิเทศ
ความเป็นมา
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ� ชแี้ จง ช่วยวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพื่อช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนของครูให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัด
การศึ ก ษา ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น และรวมถึ ง
การช่วยเหลือแนะนำ�ในการปฏิบัติงานของครูด้านวิชาชีพทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
บทบาทหน้าที่หลักของศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีภารกิจสำ�คัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุน การนำ�กระบวนการนิเทศการศึกษาสู่การจัด
การเรียนการสอน การเร่งรัดคุณภาพการศึกษาผ่านการนิเทศการศึกษา และพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ในด้านทักษะ กระบวนการนิเทศ และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสื่อ
นวัตกรรมการนิเทศ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารนิเทศโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

6.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการใน 10 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คือ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษานราธิวาส เขต 1 - 3 ปัตตานี เขต 1 - 2 ยะลา เขต 1 - 3 สงขลา เขต 3 และ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
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6. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้คะแนนเต็ม 100 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำ�นวน 3 โรง และ
ยังพบว่า โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีคา่ พัฒนาคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ผลการดำ�เนินงาน
1. ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 ได้รับการพัฒนา สร้างความรู้
ความเข้าใจนโยบายการนิเทศ และประสานแผนการนิเทศ โดยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผ่านกระบวนการกลุ่ม/ กระบวนการ PLC

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/ ศึกษานิเทศก์ที่ได้
เข้าประชุม ร้อยละ 80 จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศของเขตพื้นที่ และจัดทำ�
แผนนิเทศบูรณาการในระดับเขตพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการนิเทศ 6 เรื่อง คือ
1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การอ่านออกเขียนได้ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางไกล (DLIT/ DLTV)
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีศกึ ษานิเทศก์ทไี่ ด้รบั รางวัลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning
จำ�นวน 5 คน
4. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.มีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 225 เขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และ สพท. จัดทำ�แผน/ รูปแบบการนิเทศบูรณาการ
ระดับเขตพื้นที่โดยเชื่อมโยงนโยบายสู่การนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผลงานด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active
Learning
6. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มีเอกสารสรุปโครงการ/ กิจกรรม ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพัฒนารูปแบบ (Model)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนิเทศการศึกษาระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
สร้างการรับรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุง่ เน้นการนิเทศชัน้ เรียน/ นิเทศการเรียน
การสอน (Classroom Supervision/ Instructional Supervision) สร้างความเข้มแข็ง
ของการนิเทศภายในให้กับสถานศึกษา
3. ดำ�เนิ น การจั ด ทำ�มาตรฐานการนิ เ ทศเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทั้งระดับสำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.9 โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4
ความเป็นมา
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ปัจจุบนั สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทมากขึน้ ในเวทีโลก ทัง้ ด้านการเมือง
การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ภาษาจีนมีบทบาทสำ�คัญขึ้นด้วย
ในฐานะที่เป็นภาษากลางที่ใช้เจรจาความเมืองและเจรจาด้านการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ แม้สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมานานกว่า 2 ทศวรรษ แต่การเรียนการสอน
ดังกล่าวก็ยังคงประสบปัญหาและเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ รวม 3 ประการ คือ
ปัญหาความเข้มแข็งทางวิชาการของครูผสู้ อน การสอนภาษาจีนของครูให้ได้คณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน และเทคโนโลยีคุกคามวิชาชีพ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงดำ�เนินการจัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งจากค่ายอบรมครูภาษาจีน รุน่ ที่ 1 รุน่ ที่ 2 และรุน่ ที่ 3 เพือ่ ให้ครูสอนภาษาจีน
ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถพัฒนาความรู้และทักษะภาษาจีน รวมถึงทักษะ
การสอนภาษาจีนของตนอย่างเต็มที่
ผลการดำ�เนินงาน

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียน
ทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน โดยเน้น
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องระดับพืน้ ที่ และปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มมี าตรฐานในด้าน
ต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการ
งบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยตรงและมีความเหมาะสมเพียงพอ และน�ำ Digital Technology มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 จำ�นวน 123 คน
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเสียงภาษาจีนกลาง ไวยากรณ์จีน อักษรจีน
ความรูเ้ รือ่ งจีน การฟังภาษาจีน การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน การสอนภาษาจีน
สำ�หรับนักเรียนไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนในเรือ่ งของคำ�และสำ�นวนภาษาจีน
และการเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับปานกลาง

ประสิทธิภาพ ส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมส�ำคัญที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่ก�ำหนดมีดังนี้
4.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
ความเป็นมา
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “1 ต�ำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายทีส่ อดรับกับค�ำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้น
การพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
โดยมีบญ
ั ชาให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล “1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต�ำบลให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ผลการดำ�เนินงาน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วม
โครงการ โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษาครอบคลุมทุกตำ�บลทั่วประเทศ พิจารณา
กลั่นกรองให้ความเห็นชอบผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับตำ�บล
ระดับอำ�เภอ และระดับจังหวัด และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมทุกอำ�เภอ
ทัว่ ประเทศ พิจารณากลัน่ กรองให้ความเห็นชอบผ่านกระบวนการประชาคม 2 ระดับ
คื อ ระดั บ อำ�เภอและระดั บ จั ง หวั ด ได้ โรงเรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนด และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล (1 ตำ�บล
1 โรงเรียนคุณภาพ) ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำ�นวน
7,079 โรง และสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา จำ�นวน 1,145 โรง รวม
8,224 โรง ดำ�เนินการมอบนโยบายการขับเคลือ่ นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ�
ตำ�บลเพื่อให้การดำ�เนินงานมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
พัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของชุมชน และดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล และดำ�เนินการพัฒนาด้านต่างๆ
ได้แก่ การพัฒนาครู สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำ�นวณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำ�ตำ�บล จำ�นวน 8,224 โรง และการพัฒนานวัตกรรมสำ�หรับโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำ�นึกและความรู้ในการผลิตและ
บริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาละ 3 โรง รวม 675 โรง
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) และการประชาสัมพันธ์โครงการ

จากการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการทัง้ 5 ระยะในภาพรวม
แล้วพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมแล้ว ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อม
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะเร่งดำ�เนินการเข้าช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้เกิดความพร้อม
ภายในภาคเรียนที่ 1
แนวทางการพัฒนา
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล มีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ควรดำ�เนิ น การสำ�รวจ สั ง เคราะห์ รวบรวม
ความต้ อ งการด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานของโรงเรี ย นเสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ จ ะให้
การสนับสนุนทั้งเอกชน บ้าน วัด ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ โรงเรียน รวมทั้งดำ�เนินการ
กำ�กับ ติดตาม ช่วยเหลือการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการ 5 ระยะ
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จั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (Memorandum of
Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)
ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน
เป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ 5 กระทรวง คือ 1) กระทรวงมหาดไทย
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3) กระทรวงสาธารณสุข 4) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 5) กระทรวงพลังงาน มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
เพิ่มเติมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาตินั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ก่อให้เกิด
การบูรณาการผสานพลังแห่งความร่วมมือ เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบ
มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูน้ ำ�นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล กิจกรรม
คุณลักษณะคนไทยยุค 4.0 เก่ง ICT ในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล กิจกรรมพัฒนา
ภาษา 3 ภาษาสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล กิจกรรมแสดงศักยภาพ
นักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล และกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้นำ�นักเรียนระดับ
นานาชาติ

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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2.2 โครงการภาวะผู้นำ�ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
“โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล” ดำ�เนินการจัดกิจกรรมจำ�นวน 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่สังคม
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางวิชาการให้กับครู “โรงเรียนคุณภาพประจำ�
ตำ�บล” กิจกรรมคืนความพร้อมสู่ห้องเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล และ
กิจกรรมแกนนำ�แสดงวิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
2.3 โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำ�ตำ�บล
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมจำ�นวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริหารให้โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
เป็นโรงเรียนดังของตำ�บล กิจกรรมนิเทศ กำ�กับ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมระบบการประเมินและฐานข้อมูลโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บล
2.4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
ดำ�เนินการจัดกิจกรรม จำ�นวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน
3. ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมดำ�เนินการจัดทำ�โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจำ�นวน
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
กับภาคเอกชน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ และกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาสังคม
4.2 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ความเป็นมา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด จำ�นวน
29,871 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนตัง้ แต่ 120 คนลงมา จำ�นวน 15,158 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 50.74 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) และมีแนวโน้มสูงขึ้น

ทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลาน
ไปโรงเรียนในเมือง และการย้ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง การมี
โรงเรียนขนาดเล็กจำ�นวนมากทำ�ให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้ การบริหารจัดการไม่คมุ้ ทุนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงกลายเป็นประเด็น
ที่สำ�คัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง
มาตรการ การด�ำเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการใช้
ทรั พ ยากรร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะน�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำ 
และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
1. ในปีการศึกษา 2558 - 2561 โรงเรียนขนาดเล็กมีการยุบเลิกจำ�นวน
810 โรง และยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในระหว่างดำ�เนินการยุบเลิกอีกจำ�นวน
305 โรง รายละเอียดมีดังนี้
จำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบรวม/ เลิก

2558
2559
2560
2561

106 โรงเรียน
99 โรงเรียน
312 โรงเรียน
293 โรงเรียน

2. โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังเห็นได้
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2561
ที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มวิชาสูงขึ้น ดังนี้
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2561
ปีการศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

รวมทุกกลุ่มวิชา

2558
2559
2560
2561

47.75
51.11
44.29
53.63

40.91
37.80
34.51
34.14

40.95
39.66
37.44
38.00

34.78
29.38
30.83
33.39

41.10
39.49
36.77
39.79

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา

รายงานประจําปี

ผลการดำ�เนินงาน
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4.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทีต่ งั้ ในพืน้ ทีล่ กั ษณะพิเศษ (โรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะ)
ความเป็นมา

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 หน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา 54 รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้กำ�หนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดย
มีสาระสำ�คัญคือ ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำ�หรับ
คนไทย พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ
มีความตระหนักอย่างยิ่ง ดังวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 2579) “คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดำ�รงชีวติ
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21”
กลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาดังกล่าว สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา พบว่า ส่วนหนึ่ง
มีวิกฤตการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ เด็กตกหล่น เด็ก
ออกกลางคัน เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ฯลฯ จึงได้มีการดำ�เนินการจัดทำ�แผน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพืน้ ทีส่ งู ในถิน่ ทุรกันดาร แผนการพัฒนาโรงเรียน
พื้นที่เกาะ แผนการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการมี
งานทำ� สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำ�บาก จำ�นวน 585 โรง ได้รับ
การส่งเสริมให้ผเู้ รียนทีเ่ ป็นนักเรียนพักนอนและได้รบั การดูแล พัฒนาในเรือ่ งอาหาร
ความเป็นอยู่ ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำ�นวน 1,190 โรง และโรงเรียนพื้นที่
เกาะ จำ�นวน 124 โรง ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ

3. ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่
ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ได้รับการส่งเสริมและสามารถพัฒนาทักษะ
การฟังและพูดภาษาไทย ตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แนวทางการพัฒนา
1. จัดทำ�แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณสำ�หรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอน
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำ�บาก (งบอุดหนุน) และจัดทำ�สารสนเทศโรงเรียนที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
พ.ศ. 2565 - 2569

3. ตรวจเยีย่ ม นิเทศ ติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

4.4 โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสือ่ สารสองทางสำ�หรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระหว่างมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ การเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ทำ�ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนในระยะไกลได้ ทำ�ให้การเรียนในชัน้ เรียนเป็นการเรียนการสอนแบบสือ่ สาร
สองทาง มีห้องเรียนเครือข่ายและเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ใน
สถานที่และห้องเรียนห่างกัน เป็นห้องเรียนเสมือนจริง นักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
ห่างไกล สามารถเรียนกับครูที่สอนเก่ง สอนดี ได้เสมือนเรียนในห้องเรียนเดียวกัน
จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การใช้
ระบบดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและขยายผลได้กว้างขวางมากขึ้น สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ�โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสือ่ สาร
สองทางสำ�หรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำ�นวน
20 โรง ใน 5 ภูมิภาค โดยโรงเรียนต้นทางเป็นโรงเรียนประจำ�จังหวัด 5 ภูมิภาค และ
มีโรงเรียนปลายทางเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำ�ริ
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4. จั ด ทำ�แผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นที่ ตั้ ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. จัดทำ�แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำ�หรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) พ.ศ. 2565 - 2569

ผลการดำ�เนินงาน
1. มีเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 เครือข่าย จำ�นวน 20 โรง
จัดการศึกษาทางไกลแบบสือ่ สารสองทางจาก 5 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ แต่ละเครือข่าย
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมประจำ�จังหวัดเป็นโรงเรียนต้นทาง ภูมิภาคละ 1 โรง และ
โรงเรียนในโครงการพระราชดำ�ริ 15 โรง เป็นโรงเรียนปลายทาง
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 20 โรง มีความพร้อมทางด้านระบบการจัด
การศึกษาทางไกล รวมทั้งบุคลากรได้ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้งานในโรงเรียน
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3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน
20 โรง ได้เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 20 โรง มีศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
5. ได้ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 20 โรง เพื่อนำ�ไป
พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และขยายผลให้กว้างขวาง
ในโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
แนวทางการพัฒนา
1. ขยายเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ 20 โรง เพิ่ ม ห้ อ งเรี ย น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเพิ่มห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน
20 โรง จำ�นวนมากขึ้นอีก 1 ห้องเรียน ได้เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล
แบบสื่อสารสองทาง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 20 โรง มี จำ�นวนมากขึ้ น
ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสือ่ สาร
สองทาง และมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
4. ได้ข้อมูลของห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน
20 โรง เพือ่ นำ�ไปพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลแบบสือ่ สารสองทาง และขยายผล
ให้กว้างขวางในโรงเรียนอื่น ๆ

4.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ความเป็นมา
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย 12 แห่ ง กระจายอยู่ ทั่ ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ จัดตั้งขึ้นประมาณปี 2536 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามความร่วมมือกับ University of
Otago ประเทศนิวซีแลนด์รวม 12 คน
2. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาต่ อ ณ
National Institute of Technology (KOSEN) รวม 12 คน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี 2553 คณะรั ฐ มนตรี ได้ อ นุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคเพือ่ กระจายโอกาสสำ�หรับ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์ที่
จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำ�ของนานาชาติ เป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของ
นักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีจิตวิญญาณที่จะ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักวิจัย นักคิดค้น นักประดิษฐ์ สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ หล่อหลอมให้มจี ติ ใจและบุคลิกอันพึงประสงค์ เพือ่
การพัฒนาประเทศ ต่อมาในปี 2562 ได้รับการพระราชทานนามใหม่เป็น “โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และคณะรัฐมนตรีมีมติให้การพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นงานประจำ�ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงมีโครงการยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ของนานาชาติ
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ในปี 2551 ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ทดลองจัดการศึกษาสำ�หรับผูม้ คี วาม
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำ�นวนโรงเรียนละหนึ่งห้องเรียน
ด้วยหลักสูตรเดียวกันกับของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนห้องนี้มีระบบ
การคัดเลือกร่วมกันของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทำ�นองเดี ย วกั น กั บ ของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ พบว่ า โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัยสามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
Thailand - Japan Programming Hackathon 2018 รอบชิงชนะเลิศ ณ JICA
Chugoku Center เมือง Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น จำ�นวน 9 คน
4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ของนานาชาติ
5. นักเรียนที่จบการศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสามารถเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
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6. นักเรียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันและมีศกั ยภาพทัดเทียมนักเรียนระดับ
นานาชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. โครงการสรรหาคัดเลือกและจัดการศึกษาสำ�หรับนักเรียนผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
5. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารสถานที่และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
4.6 โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ความเป็นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นับจากที่
สภาการศึกษามีมติให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณารับ
นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามาดําเนินการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วางกลไกการสนับสนุนเชิงนโยบายและการปฏิบัติในพื้นที่
เช่น แต่งตัง้ คณะกรรมการอาํ นวยการพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา มีรฐั มนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาแต่ละพืน้ ที่ มีการประสานภาคีเครือข่ายทัง้ ในและนอกพืน้ ทีเ่ พือ่ ร่วมส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำ�ร่อง สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน

ผลการดำ�เนินงาน
1. บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในการดำ�เนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีการรายงานผลการ
ดำ�เนินการขับเคลือ่ นพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาครบทัง้ 6 พืน้ ที่ พืน้ ทีล่ ะ 1 เล่ม รวม 6 เล่ม

3. จัดทำ�และเผยแพร่หนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพืน้ ทีน่ วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 1,000 เล่ม
4. มีช่องทางการสื่ อ สาร ประชาสั ม พั นธ์ สร้ า งการรั บรู้ และเสริ ม พลั ง
ผูเ้ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา ผ่าน www.edusandbox.com
และ facebook.com/EducationSandbox
4.7 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope)
ความเป็นมา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีบทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้แนวคิดหรือรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหา
ความต้องการของแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เด็กทุกคนได้รบั การพัฒนาทีส่ มดุล รอบด้าน
เต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
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2. มีร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (นายกรัฐมนตรี)
เลื่อนการประชุมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ มาแล้วจำ�นวน 2 ครั้งจึงยังไม่ได้
ประกาศใช้
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งานให้แต่ละพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และการเตรียมดําเนินการด้านต่าง ๆ ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยการสนับสนุนของ
ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ได้จัดทำ�ร่าง
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
โดยมุ่ ง หวั ง ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งความต่ อ เนื่ อ ง
ในการดํ า เนิ น การในกรอบระยะเวลาที่ ม ากพอจนสามารถเห็ น ผลการพั ฒ นา
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่สะดุดหรือติดขัดด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
จนกระทั่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จึงขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำด้วยการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) มาใช้กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ตลอดจนเพือ่ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรมด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับของ
ชุมชนและสังคม จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) โดยน�ำร่องในโรงเรียน
อนุบาลประจ�ำจังหวัด จ�ำนวน 81 โรง และโรงเรียนอนุบาลประจ�ำเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จ�ำนวน 183 โรง ซึง่ มีความพร้อมก่อนแบบเข้มข้น เพือ่ ชูให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน
รายงานประจําปี

1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope) และสามารถดำ�เนินการจัดประสบการณ์การเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High
Scope) ทีเ่ ป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้การชีแ้ นะแก่สถานศึกษาอืน่ ๆ
ได้
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แนวทางการพัฒนา
1. จั ด อบรมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
การศึกษาปฐมวัยของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำ�นวน 183 เขต
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัด จำ�นวน 81 โรง
และโรงเรียนอนุบาลประจำ�เขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 183 โรง
2. โรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัดที่มีความพร้อม จำ�นวน 19 โรง กระจาย
ทุกภูมภิ าคเป็นโรงเรียนศูนย์พฒ
ั นาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High
Scope) เพือ่ เป็นการกระจายอำ�นาจให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถเป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรูด้ า้ นการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปเป็นพีเ่ ลีย้ งให้การชีแ้ นะ
และช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้
3. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัดและโรงเรียน
อนุบาลประจำ�เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สำ�หรับนำ�ไปใช้ในการจัดสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษา
ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กตามหลักการไฮสโคป
4. จัดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
5. ออกติดตามผลการดำ�เนินงานของโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ภูมิภาคละ
1 โรง

4.8 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
ความเป็นมา

1. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำ�เนินการอบรมครู
ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ ตามแนวทางหลักสูตรมาตรฐานสากล (สอวน.) จำ�นวน 6,300 คน
และอบรมนักเรียน ในวิชาฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา ภูมศิ าสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ตามแนวทางหลักสูตรมาตรฐานสากล (สอวน.) จำ�นวน
6,400 คน ส่งผลให้ครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการ มีความรู้ในระดับสากล มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับชาติทมี่ มี าตรฐานในระดับสากล และเวทีการแข่งขันต่าง ๆ ของโลก
ในระดับนานาชาติ
2. มีการนิเทศ ติดตามครูวทิ ยากรหลังจากเข้ารับการอบรมโดยคณะกรรมการ
มูลนิธิ สอวน. ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึง่ เป็นศูนย์
โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการอบรมวิทยากร ผลการนิเทศ ติดตาม พบว่า ครูทกุ คนทีผ่ า่ น
การอบรมเป็นวิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ มีการขยายผล โดยนำ�ความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปสอนนักเรียนในโรงเรียน และมีการสร้างเครือข่ายให้แก่ครู
ในศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการและในโรงเรียน
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ผลการดำ�เนินงาน
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ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำ�เนินการโครงการศูนย์โรงเรียน
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. ตามพระราชดำ�รัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำ�
กระบวนการพัฒนานักเรียนผูแ้ ทนโอลิมปิกมาใช้ในสถานศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2555
นำ�ร่องในสถานศึกษา จำ�นวน 36 แห่ง ปัจจุบันมีศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 สอวน. จำ�นวน 105 ศูนย์ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเพิ่มจำ�นวน
โรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 11 ศูนย์ วิชา
ดาราศาสตร์ จำ�นวน 4 ศูนย์ และวิชาภูมิศาสตร์จำ�นวน 8 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 128 ศูนย์

แนวทางการพัฒนา
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ วิชา
ภูมิศาสตร์
2. อบรมครูวชิ าวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก วิชาเคมี ฟิสกิ ส์ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 สอวน.
3. คัดเลือกผู้แทนนักเรียนโอลิมปิกภูมิศาสตร์ระดับชาติ
4. อบรมผู้แทนนักเรียนโอลิมปิกภูมิศาสตร์ ค่าย 2 นักเรียนผู้แทนโอลิมปิก
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 2
รายงานประจําปี

5. การอบรมครู ผู้ ส อนจั ด ทำ�ข้ อ สอบเคมี ร ะดั บ นานาชาติ Australian
Chemistry Quiz
6. อบรมนักเรียนผู้แทนโอลิมปิกวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 3 และ
ผู้แทนนักเรียนโอลิมปิกภูมิศาสตร์ ค่าย 3
7. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนและชีแ้ จงการใช้งบประมาณของศูนย์
โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
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8. การนำ�เสนอผลงานโครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
เพือ่ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 3 ปี โอลิมปิกวิชาการประเทศไทย” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
4.9 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Library)
ตามนโยบายของรัฐบาล
ความเป็นมา
นายกรัฐมนตรีมขี อ้ สัง่ การเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรือ่ งการปรับหนังสือ
เรียนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้มคี วามทันสมัย เพือ่ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล เอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ในสังกัดให้กับนักเรียนและประชาชน โครงการ National e-Library เป็นโครงการ
ที่เป็นประโยชน์กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงควรเร่งรัดการดำ�เนินการ
โดยกำ�หนดเป้าหมายเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและผู้ปกครองในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 โดยจะมี e-Library สำ�หรับผู้ใหญ่ และ e-Library สำ�หรับ
เยาวชน โดยในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะดำ�เนินการจัดทำ�แบบเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดแบบเรียนต่าง ๆ ได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบเรียน โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนโครงการ National e-Library ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนา Application จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ National e-Library และปรับปรุงระบบเพือ่ รองรับการดำ�เนินงาน
ของโครงการ National e-Library
ผลการดำ�เนินงาน

อบรมการใช้งานและการประชาสัมพันธ์
4.10 โครงการการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและ
ระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) เพื่อ
สนับสนุนโครงการ National e-Library ตามนโยบายของรัฐบาล
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายก
รัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เรื่องการปรับหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ให้มีความทันสมัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ โดยกำ�หนดเป้าหมายให้
มีการเปิดตัวเป็นโครงการ National e-Library เพื่อเป็นของขวัญสำ�หรับเด็กและ
ประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี พ.ศ. 2562 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้งพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น และรองรั บ การดำ�เนิ น งานตามโครงการดั ง กล่ า ว
อย่างเร่งด่วน โดยดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบคลัง
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC
Content Center) เพื่อสนับสนุนโครงการ National e-Library และเพื่อให้
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
โดยประชุมคณะกรรมการจ้างทีป่ รึกษาพร้อมกับเชิญมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
มานำ�เสนองานและพิจารณาคัดเลือก ลงนามในสัญญาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ โดยที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ ออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาระบบ นำ�เสนอ
ระบบต้นแบบไปพัฒนาเป็นระบบแบบสมบูรณ์พร้อมทัง้ จัดทำ�เอกสาร การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบ ผังสถาปัตยกรรมระบบ และคู่มือการใช้งาน นำ�เข้า
ข้อมูลและไฟล์สอื่ เนือ้ หาทีท่ กุ หน่วยงานกระทรวง ทบวง และกรมส่งมาเข้าสูร่ ะบบมี
ข้อมูลองค์ความรู้ในระบบจำ�นวน 5,000 กว่ารายการ รวมถึงการทดสอบและติดตั้ง
และจัดหลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการใช้งานโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำ�เนินการ
จะแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด ให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันเพื่อใช้งาน

การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงดำ�เนิน
โครงการจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบคลังเนือ้ หา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content
Center) เพื่อสนับสนุนโครงการ National e-Library ตามนโยบายของรัฐบาล
ผลการดำ�เนินงาน
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดจ้างที่ปรึกษาโดยประชุม
คณะกรรมการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาพร้ อ มกั บ เชิ ญ บริ ษั ท เอกชนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
มานำ�เสนองานและพิจารณาลงนามในสัญญา และดำ�เนินการจัดประชุมเปิดโครงการ
เป็นการประชุมแนะนำ�โครงสร้างบุคลากรและนำ�เสนอแผนงานการทำ�งานร่วมกัน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยที่ปรึกษาได้พัฒนาระบบให้เป็นระบบแบบ
สมบูรณ์ พร้อมจัดทำ�เอกสารการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ ผังสถาปัตยกรรม
ระบบ และคู่มือการใช้งาน ดำ�เนินการนำ�เข้าข้อมูลและไฟล์สื่อเนื้อหาจากข้อมูล
เดิมเข้าสู่ระบบใหม่ จำ�นวน 10,000 กว่ารายการ ทดสอบและติดตั้ง รวมทั้งจัดทำ�
หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ และดำ�เนินการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการใช้งาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบคลังเนือ้ หา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content
Center) สำ�หรับให้บริการนักเรียน ครู บุคลากรการศึกษา และประชาชนทัว่ ประเทศ
แนวทางการพัฒนา
อบรมการใช้งานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำ�คัญ
ในหมวด 5 หน้าทีข่ องรัฐ ด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า
ในการดำ�เนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รบั การศึกษา
รัฐต้องดำ�เนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ในส่วนของบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับมาตรา 14 บัญญัติว่า
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ตามควรแก่กรณี
ผลการดำ�เนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นหน่วยงานทีม่ ขี นาดทีเ่ หมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรทีป่ ราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน ปรับวัฒนธรรมการทำ�งานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทำ�งานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กบั มาตรฐานสากล รวมทัง้ มีลกั ษณะเปิดกว้าง เชือ่ มโยงถึงกัน และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว สำ�หรับโครงการหรือกิจกรรมสำ�คัญ มีความโดดเด่นและสอดคล้อง
กับนโยบายที่กำ�หนดมีดังนี้
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จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำ�หรับโรงเรียนปกติ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และค่าอาหารนักเรียนประจำ�พักนอน
สถานประกอบการ และจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่
2/2561 รวมทั้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำ�หรับ
โรงเรียนปกติและโรงเรียนสังกัดสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวน 6,855,053 คน จำ�แนก
ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา จำ�นวน 984,940 คน
2. ระดับประถมศึกษา จำ�นวน 3,140,668 คน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน 1,725,639 คน
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 981,863 คน
5. ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ) จำ�นวน 7,973 คน
6. นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ จำ�นวน 13,970 คน

5.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart OBEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา

รายงานประจําปี
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ตามที่ สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ภ ารกิ จ ในการจั ด
ส่งเสริม พัฒนา ระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
จึงได้พัฒนาระบบ Smart OBEC เพื่อนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการ งานสำ�นักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบติดตามการรายงานข้อมูล สำ�หรับ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้ใช้งาน และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา Smart Area หรือ AMSS++ : Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management
Support System) คู่ขนานไปด้วย เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำ�งานของ
องค์กร โดยอาศัยนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการทำ�งาน และสืบเนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government
และสำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงการรับและ
ส่งหนังสือราชการระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยใช้ระบบกลาง e-CMS เพื่อให้สามารถรับส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐได้ ดังนั้นสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องเตรียม
ความพร้ อ มระบบ Smart OBEC ให้ ร องรั บ การเชื่ อ มโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กับระบบกลาง e-CMS พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ
ระบบ Smart OBEC ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในระดับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียรในการทำ�งาน
ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการใช้งานเพิ่มเติมระบบ Smart OBEC ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และปรับปรุงระบบ Smart OBEC ให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และดำ�เนินการรวบรวม
ปัญหาที่เกิดจากงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (AMSS++)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างหลักในการทำ�งานและออกแบบระบบ Smart
OBEC ให้สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ได้

2. พัฒนาระบบ Smart OBEC ให้สามารถต่อเชื่อมกับทั้งภายในสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หน่วยงานในสังกัดในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ได้
3. เตรียมความพร้อมระบบ Smart OBEC ให้รองรับการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับระบบกลางภาครัฐ e-CMS
4. เตรียมมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานภายในสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ติดตามการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา (AMSS++)
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5. พัฒนาระบบสำ�หรับช่วยบริหารจัดการงานสำ�นักงานด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

5.2 โครงการการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยยุบรวมกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำ�นักงานศึกษาธิการอำ�เภอ มาจัดตัง้ เป็น
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการ
ส่วนกลาง ราชการเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยได้จัดราชการ
ส่วนกลางตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นสำ�นัก 10 สำ�นัก 2 กลุ่ม
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานราชการเขตพื้นที่
และระดับสถานศึกษา เพื่อให้มีการแปลงนโยบายจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่หน่วยปฏิบัติคือ สถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำ�นวน 183 เขต และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา จำ�นวน
42 เขต โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น
8 กลุ่ม และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็น 7 กลุ่ม เพื่อเป็น
หน่ ว ยราชการสำ�หรั บ การนำ�นโยบายไปสู่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาการดำ�เนินงานของ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมา

ส่วนราชการอันเนื่องมาจากโครงสร้างเดิมไม่เหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไป และการเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการทำ�งาน การทำ�งาน
ระหว่างหน่วยงานภายในส่วนราชการ และการนำ�  Digital Technology มาใช้
ในการปฏิบัติงานหรือลดภาระงาน จึงต้องมีการทบทวนโครงสร้างของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดำ�เนินงาน
1. การบริหารราชการส่วนกลาง

รายงานประจําปี
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทบทวนอำ�นาจหน้าที่และ
ภารกิจของสำ�นักต่าง ๆ ในส่วนกลาง เพือ่ ให้การแบ่งส่วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ
ปริมาณงาน สามารถวางแผนการดำ�เนินงานและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
กำ�กับติดตามงานตามภารกิจ ได้แก่ สำ�นักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
(สกว.) ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ศพว.) หน่วยศึกษานิเทศก์
(หน่วยงานการศึกษา) ศูนย์ PISA สพฐ. (กลุม่ ในสำ�นักทดสอบทางการศึกษา) ปรับปรุง
อำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน่วยงาน
การศึกษา) ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (หน่วยงาน
การศึกษา) สำ�นักนิติการ (สำ�นักภายใน) กลุ่มส่งเสริมงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
(กลุ่มภายในสำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สถาบันภาษาอังกฤษ
(หน่วยงานการศึกษา) สถาบันภาษาจีน (หน่วยงานการศึกษา) และสำ�นักงานบริหาร
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
นอกจากนี้ยังเกิดแนวคิดการจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำ�หรับบริหารจัดการบุคคล
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. แนวคิด
ในการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพือ่ ให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการการแบ่งส่วนราชการมีความเป็นพลวัต
(Dynamic) และยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
2. การบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทบทวนอ�ำนาจหน้าที่และ
ภารกิจของกลุ่มภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่เกิด
ความซ�้ำซ้อน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี

แนวทางการพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะดำ�เนินการทบทวนปรับปรุง
โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการสำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพิ่มเติม ได้แก่ ปรับบทบาทภารกิจและควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้อง
ใกล้เคียงกัน แบ่งส่วนราชการในสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนกลาง และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจ
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
5.3 โครงการยกเลิกสำ�เนาเอกสารราชการ (No Copy) สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. พัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รองรับการใช้
บัตรประจำ�ตัวประชาชน Smart Card เพื่อยกเลิกการเรียกขอใช้สำ�เนาเอกสาร
ทางราชการ (สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้าน) และถือเป็น
การลดการใช้กระดาษ นำ�ร่องให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้บริการผู้รับบริการ
ในสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ เรี ย น ผู้ ป กครอง ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเริ่ ม ใช้
ในปีการศึกษา 2562

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจากคำ�สั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
โดยรัฐบาลดิจิทัล ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับบัตรประชาชนเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่าย
ให้ประชาชนในการขอรับบริการและอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้
ส่วนงานบริการประชาชน ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำ�ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้ แ ทนการประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล และให้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ
(Government Data Exchange Center : GDX) เพื่อให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่
หน่วยงานรัฐและให้ ส.พ.ร. เก็บพิกดั ตำ�แหน่งจุดบริการประมาณ 40,000 จุดบริการ
เพือ่ เป็นข้อมูลตัง้ ต้นในการจัดทำ�โครงการยกเลิกสำ�เนาเอกสารประชาชน สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ในฐานะส่ วนราชการระดั บกรมและส่ ว น
ราชการระดับภูมภิ าค จึงได้กำ�หนดมาตรฐานในการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการยกเลิกการใช้สำ�เนาเอกสารทางราชการเพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
ในสังกัดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

รายงานประจําปี

ความเป็นมา
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2. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการทุกแห่ง
ทีม่ งี านบริการ ตามคูม่ อื สำ�หรับประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ ารอำ�นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดำ�เนินการปักหมุด ณ จุดบริการ
ภาครัฐ เพื่อแสดงพิกัดหมุดที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีหน่วยงานที่มีจุดบริการ
ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปักหมุดในระบบ Citizen info ของสำ�นักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั (องค์กรมหาชน) (DGA) เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
รับบริการจากภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

รายงานประจําปี
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3. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอน
การให้บริการประชาชนและการเรียกขอเอกสารในการประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
อนุญาต ตามคู่มือสำ�หรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำ�นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดการข้อมูลในระบบ
Backend info ของสำ�นักงาน ก.พ.ร. เพือ่ รูปแบบการบริการแบบใหม่ ซึง่ เป็นการลด
ภาระค่าใช้จา่ ย ลดความยุง่ ยากในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และรับทราบระยะเวลา
ในการดำ�เนินการแล้วเสร็จของเรื่องที่ขอรับบริการได้อย่างแน่นอน โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลการติดต่อขอรับบริการงานบริการที่เกี่ยวข้องได้ใน http://backend.
info.go.th
แนวทางการพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มต้นนำ�นโยบายลดการใช้
สำ�เนาและเรียกรับสำ�เนาเอกสารทางราชการ (สำ�เนาทะเบียนบ้านและสำ�เนาบัตร
ประชาชน) ในงานบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทั่วไปนำ�ไปใช้กับ
สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งต้องวิเคราะห์ผลจากการใช้งานระบบโปรแกรม
เพือ่ นำ�มาปรับปรุงการใช้งานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ พร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ในสังกัดใช้งานโปรแกรมได้ทวั่ ถึง และแนวทางการพัฒนาต่อไปจะดำ�เนินการขยายผล
นโยบายลดการใช้สำ�เนา (No Copy) มายังการให้บริการต่าง ๆ ในสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาทัง้ 225 เขต เป็นการพัฒนาในรูปแบบการจัดทำ�แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์มที่ใช้ในสถานศึกษา
5.4 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำ�นาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จึงได้จัดทำ�โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายตาม
หลักธรรมาภิบาล และเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล
ในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามภารกิจของการบริหารงานของสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจของงานส่งเสริมการกระจายอำ�นาจการศึกษา
ซึง่ จะสร้างความเข้มแข็งให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ผลการดำ�เนินงาน

2. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 ขับเคลือ่ นห้องเรียน
คุณภาพสูโ่ รงเรียนคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรม TEAMLOEI 3 เพือ่ แก้ปญ
ั หาการติดตาม
และนิเทศให้ครบ 100% ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ใช้นวัตกรรม
INSRIRES Model (การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ ก.ต.ป.น.
เป็นฐานในการขับเคลือ่ นงานด้านวิชาการ) และ CHON1 TERM TEM ในการติดตาม
นิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
4. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใช้นวัตกรรม
3R Model สามารถติดตามและนิเทศงานครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน เป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใช้นวัตกรรม
NAGA Model (การนิเทศแบบบูรณาการ) เพื่อแก้ปัญหาการติดตามและนิเทศ
ให้ครบ 100% ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ใช้นวัตกรรม
Pattani FCMR ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ครอบคลุมภาระงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำ�เนินการจัดพิมพ์คู่มือการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำ�นวน 2,500 เล่ม เพื่อจัดส่งให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง 225 เขต และจัดกิจกรรมประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ผู้ เรี ย น ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
จำ�นวน 6 เขต ดังนี้

6. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ�ปาง เขต 1 ใช้กระบวนการ
นิเทศเอ พี ไอ ซี อี (APICE) ในการติดตาม นิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังมีสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับดี จำ�นวน
7 เขต ได้แก่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กำ�แพงเพชร เขต 1 ลำ�พูน เขต 1 ตราด และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เขต 21 (หนองคาย - บึงกาฬ) และเขต 35 (ลำ�พูน - ลำ�ปาง)
รางวัลระดับชมเชย จำ�นวน 5 เขต ได้แก่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 1 อุทยั ธานี เขต 2 นครปฐม เขต 2 หนองคาย เขต 1 และสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา)
รายงานประจําปี
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แนวทางการพัฒนา
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
ตามหลักธรรมาภิบาล และเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเห็นควรมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.5 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 : พัฒนาคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล
ความเป็นมา
การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ ต้องใช้ระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในการบริหารจัดการให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ต้องพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีระบบ
การบริหารคุณภาพทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล ซึง่ สอดคล้อง
กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของชาติ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ และยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนในโครงการทั้ง 3 รุ่น จำ�นวน 1,519 โรง ได้รับการพัฒนาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารคุณภาพ (OBECQA) และการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล Independent Study: IS

ระดับที่ 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับสำ�นักคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Quality Award : OBECQA)
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินระดับ OBECQA มีจำ�นวน 57 โรง
แนวทางการพัฒนา
1. วางแผนและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่สมรรถนะ
การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล OBECQA (พ.ศ. 2563 - 2564)
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาสูส่ มรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
และมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนตามเป้าหมายชี้วัดด้าน
ผูเ้ รียน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน (Independent Study: IS) 4 ภูมภิ าค
รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลและพัฒนาสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในปี
2563 ตลอดจนผดุงคุณภาพสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ScQA และ OBECQA
2. จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาสู่สมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสากล
ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
3. คณะกรรมการกลางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งแก่
โรงเรียนทีผ่ า่ นการประเมิน OBECQA เพือ่ คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน TQA
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับที่ 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality
Award: ScQA) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินระดับ ScQA
มีจำ�นวน 253 โรง
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2. ปีการศึกษา 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำ�เนิน
การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มกี ารบริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA) ซึ่งเป็นกลไกบริหารงาน และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Office of the Basic Education Quality Award: OBECQA)
ขับเคลื่อนโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงงานทุกส่วนของสถานศึกษา และให้
ความสำ�คัญในการเชือ่ มโยงการบริหารไปสูผ่ ลลัพธ์คอื คุณภาพผูเ้ รียนโดยกำ�หนดให้
มีการพัฒนาคุณภาพ 3 ระดับ ผลการประเมินมีดังนี้

4. แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสู่ ม าตรฐานสากล
เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน
5. ศึ ก ษาวิ จั ย ผลการดำ�เนิ น งานของโรงเรี ย น โดยวางกรอบรู ป แบบใน
การวิจยั และพัฒนา สรุปและจัดทำ�รายงานการพัฒนา เพือ่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.6 โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
ความเป็นมา
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ จึงจัด
ทำ�เอกสารมาตรฐานการปฏิบตั งิ านโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 เพือ่ เป็นแนวทาง
หรือเป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้พัฒนาไปสู่
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใช้เป็นคูม่ อื ในการประเมินความจำ�เป็นพืน้ ฐาน ต่อมา
เพื่อให้เกิดความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงและ
จัดทำ�  (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และมอบให้แก่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และศึกษานิเทศก์ทกุ เขต ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ได้นำ�ไปทดลองใช้
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีในทุกด้านจึงนำ�มาสู่การจัดประชุมบรรณาธิการกิจ
เพื่อปรับปรุงเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย และเปลี่ยนชื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีเอกสารมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมอบให้แก่ผอู้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกเขต ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ได้นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำ�เนินการเผยแพร่เอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขต เพือ่ ใช้
เป็นคู่มือในการประเมินตนเองตามความจำ�เป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นเครื่องมือให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ใช้ในการประเมินการบริหารจัดการของโรงเรียนตรงตามสภาพทีแ่ ท้จริง เพือ่ สนับสนุน

ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5.7 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลและผลิตรายการเพื่อการศึกษาของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมา
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ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้าน
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ทั้งในด้านอุปกรณ์ งานการสื่อสาร และงานบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา ให้สามารถ
สือ่ สารระหว่างส่วนกลางกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ในสังกัดได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสือ่ ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
ผลการดำ�เนินงาน

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโต้ตอบสองทางได้
5.8 โครงการสือ่ สารสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบั สถานศึกษาทีพ่ ร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
รุ่นที่ 2
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ให้สะท้อนถึงคุณภาพ
อย่างแท้จริง กำ�หนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (Holistic)
น้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำ�เอกสารที่ใช้
ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ การพัฒนาบนพืน้ ฐาน
บริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ ให้มกี ลไกการปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ต่อการดำ�เนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
สามารถนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดำ�เนินการ รวม 62 ครั้ง จำ�นวนผู้ชม 529,028 คน

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำ�หรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสำ�นักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาที่จะ
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสีจ่ ากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผรู้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผลการดำ�เนินงาน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขต และผูร้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทีส่ มัครใจและมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตลอดจน
คณะทำ�งานและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวม 846 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้
ความเข้ า ใจในระบบการประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแนวใหม่
การนำ�มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดทำ�มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา การจั ด ทำ�แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
การประเมินตนเองและการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self assessment report) บทบาทของศึกษานิเทศก์กับการนิเทศติดตามช่วยเหลือเป็น
พีเ่ ลีย้ งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั สถานศึกษา และแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
สามารถนำ�ความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางการดำ�เนินงานจาก
ศึกษานิเทศก์ทเี่ ข้าร่วมสัมมนาได้อย่างชัดเจนและสามารถดำ�เนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาสมรรถนะเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาให้ แ ก่
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูร้ บั ผิดชอบงาน
ประกัน โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจการประกัน
คุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผรู้ บั ผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ เช่น การใช้สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปีของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เป็นต้น
2. พัฒนาสื่ อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เช่น คู่มือ/กรอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) แนวทางการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำ�ปีของสถานศึกษา เป็นต้น
5.9 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
นานาชาติ
ความเป็นมา

ดังนี้

1. เครือ่ งมือในการสอบปลายปีและการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
1.1 เครือ่ งมือประเมินการอ่าน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 3 ชุด

1.2 เครื่ อ งมื อ วั ด ความสามารถด้ า นภาษาไทยและด้ า นคณิ ต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 6 ฉบับ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจําปี

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้มีการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพคนในชาติ
และการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พฒ
ั นาคลังเครือ่ งมือมาตรฐานเพือ่ การบริการ เป็นกิจกรรมพัฒนาข้อสอบทีส่ ามารถ
ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2561 และนำ�ไปบรรจุลง
ในคลังเครื่องมือเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�เครื่องมือประเมิน
คุณภาพผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สำ�หรับ
ใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ในทุกสังกัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่ า งสำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ และ
สถานศึกษารับผิดชอบประเมินนักเรียนทุกคนในระดับชั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศเพื่อนำ�ไปพัฒนาและ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพของคน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติ
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1.3 เครื่องมือมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำ�นวน 48 ฉบับ
1.4 เครื่องมือมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำ�นวน 36 ฉบับ
2. คลังเครือ่ งมือมาตรฐาน (Standard Item Bank System : SIBS) ได้นำ�เข้า
ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 3,000 ข้อ
รายงานประจําปี

3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่ขอใช้บริการ
ได้เครื่องมือมาตรฐาน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพี่อนำ�ไปใช้ในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561
แนวทางการพัฒนา

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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1. พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นเชิง
วินจิ ฉัยเพือ่ ให้ครูได้ใช้ผลการประเมินไปวินจิ ฉัยการอ่านและพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ
ของผู้เรียนต่อไป
2. สร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ มาตรฐานวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของผูเ้ รียน
(ประเมินปีการศึกษา 2562)
3. พัฒนาระบบคลังเครื่องมือมาตรฐานให้สามารถบริการข้อสอบในระบบ
ออนไลน์ได้มากขึ้น
5.10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ความเป็นมา
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา เพื่อเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และได้มอบหมายให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ผู้ อ อกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ก ลาง
กิจกรรมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้สำ�นักต่าง ๆ ใช้เป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียน
เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วนำ�ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้

ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดหรือหน่วยงานที่สนใจ
ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำ�เสนอผลงาน ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสมาชิกสามารถเข้าไป
ใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เฉลี่ยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์วันละมากกว่า 1,000 คน
แนวทางการพัฒนา

ความเป็นมา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัด
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสำ�นักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนงานราชการสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึง่ มีอำ�นาจหน้าทีด่ ำ�เนินการ
เกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวม และเสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้วางระบบ
การติดตามเพื่อพัฒนาควบคู่กับการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและนโยบายทีส่ ำ�คัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ และมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบและกระตุ้น
การดำ�เนินงานของหน่วยงานปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าประสงค์ที่กำ�หนดไว้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5.11 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการรายงานผลความก้ า วหน้ า การดำ � เนิ น งาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง สพฐ. ตามมาตรฐานของสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
การติดตามเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากร
ทางการศึกษา ครู นักประชาสัมพันธ์ ในการดำ�เนินการวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เนือ่ งจากเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในภาพรวม
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
100%

50%
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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0%

142 เขต [63.11%]
52 เขต [23.11%]

ดีเยี่ยม

31 เขต [13.78%]

ดีมาก

ดี

[0]

[0]

พอใช้

ปรับปรุง

จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนใหญ่มผี ล
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีจำ�นวน 142 เขต
คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมา คือ ระดับดีเยี่ยม จำ�นวน 52 เขต คิดเป็นร้อยละ
23.11 ระดับดี จำ�นวน 31 เขต คิดเป็นร้อยละ 13.78 และไม่มีสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใดที่ผลการประเมินในระดับพอใช้และปรับปรุง
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทัง้ นี้ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา มีการติดตามและประเมินผลฯ จำ�นวน 20 ประเด็นการพิจารณา
ส่วนสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีการติดตามและประเมินผลฯ จำ�นวน
19 ประเด็นการพิจารณา ส่วนผลการติดตามและประเมินผล สามารถแสดงได้
ดังแผนภาพที่ 2

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในภาพรวม
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
27 เขต
115 เขต (64.29%)
(62.84%)

80%

10 เขต
42 เขต (23.81%)
40% (22.95%)
60%

5 เขต
26 เขต (11.90%)
(14.21%)

20%

0

0

0

0

พอใช้

ปรับปรุง

0%
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

สพม.

ส่วนผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษาส่วนใหญ่ มี ผ ลการติ ดตามและประเมิ นผลการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาการดำ�เนินงานอยู่ในระดับดีมาก จำ�นวน 27 เขต คิดเป็นร้อยละ 64.29
รองลงมา คือ ระดับดีเยี่ยม จำ�นวน 10 เขต คิดเป็นร้อยละ 23.81 ระดับดี จำ�นวน
5 เขต คิดเป็นร้อยละ 11.90 และไม่มีสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใด
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามมาตรฐาน
และระดับคุณภาพมีดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้วา่ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ส่วนใหญ่มผี ลติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. 2560 อยูใ่ นระดับดีมาก จำ�นวน 115 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 62.84 รองลงมา คือ ระดับดีเยี่ยม จำ�นวน 42 เขต คิดเป็นร้อยละ 22.95
ระดับดี จำ�นวน 26 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.21 และไม่มีสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาใดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
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สพป.
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มาตรฐาน
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ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)

ระดับ 4
(ดีมาก)

ระดับ 3
(ดี)

ระดับ 2
(พอใช้)

ระดับ 1
(ปรับปรุง)

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
(เขต)
(เขต)
(เขต)
(เขต)
(เขต)

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ

70

31.11

117

52.00

36

16.00

2

0.89

0

0.00

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

18

8.00

119

52.89

65

28.89

22

9.78

1

0.44

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา

96

42.67

109

48.44

20

8.89

0

0.00

0

0.00

นอกจากนี้จากการรายงานของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า
ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่ทพี่ บในภาพรวมของการดำ�เนินงานตามมาตรฐานสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอและขาดการพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ
3. การบูรณาการการทำ�งานภายในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน รวมถึ ง การสื่ อ สาร ประสานงาน และการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายนอก
4. นโยบายจากสำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
บางโครงการไม่ทราบแนวทางและความต่อเนื่องที่ชัดเจน
5. ภาระงานของผู้ที่รับผิดชอบมีค่อนข้างมาก
6. กระบวนการกำ�กับ ดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม นิเทศมีข้อจำ�กัด
ด้านงบประมาณและบุคลากร
7. กระบวนการรายงานตามมาตรฐานสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือของการติดตาม
2. ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 นโยบาย
ได้แก่ นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นโยบายที่ 4

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และนโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัดสินระดับ
คุณภาพ พบว่า สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนใหญ่มรี ะดับผลการดำ�เนินงานอยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม คือ มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กำ�หนด จำ�นวน
150 เขต คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�แนกตามระดับผลการดำ�เนินงานมีดังนี้
ระดับผลการดำ�เนินงาน

จำ�นวน (เขต)

ร้อยละ

150

66.67

ดีมาก

: ผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมาย

63

28.00

ดี

: ผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

12

5.33

พอใช้

: ผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าเป้าหมาย

0

0.00

ปรับปรุง

: ผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ก�ำหนด

0

0.00

รวม

225

100.00

2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำ�แนกตามนโยบายมีดังนี้
การตัดสินผลระดับคุณภาพ
นโยบาย

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

198

88.00

9

4.00

2

0.89

2

0.89

14

6.22

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

33

14.67

140

62.22

47

20.89

5

2.22

0

0.00

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรฯ

184

81.78

9

4.00

5

2.22

3

1.33

24

10.67

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
128
บริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพฯ

56.89

86

38.22

11

4.89

0

0.00

0

0.00

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

55.56

84

37.33

16

7.11

0

0.00

0

0.00
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ดีเยี่ยม
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การขับเคลื่อนนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน
ในระดับดีเยี่ยมใน 4 นโยบาย โดยนโยบายที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากที่สุด
ได้แก่ นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง รองลงมา คือ นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา นโยบายที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามล�ำดับ ส�ำหรับนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน พบว่า ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนใหญ่มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก

รายงานประจําปี
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2.3 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำ�ผลการดำ�เนินงาน
เปรียบเทียบค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ มีจำ�นวน 16 ตัวชีว้ ดั มี 2 ตัวชีว้ ดั
ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมาย
คือ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital
Technology ส่วนรายละเอียดของผลการดำ�เนินงานในแต่ละนโยบายมีดังนี้
ประเด็น

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงานของ สพท. เทียบค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

ร้อยละ 80

224

99.56

1

0.44

2. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80

210

93.33

15

6.67

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การส่งเสริมสมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)

ร้อยละ 80

190

84.44

35

15.56

4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การส่งเสริมสมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)

ร้อยละ 80

170

75.56

55

24.44

5. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การส่งเสริมสมรรถนะที่จำ�เป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy)

ร้อยละ 80

174

77.33

51

22.67

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประเด็น

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงานของ สพท. เทียบค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

84

37.33

141

62.67

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ร้อยละ 100

164

72.89

61

27.11

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา

ร้อยละ 80

147

65.33

78

34.67

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวน
การเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)

ร้อยละ 100

139

95.21

7

4.79

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

199

88.44

26

11.56

11. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ร้อยละ 60

128

56.89

97

43.11

ภาวะ
ทุพโภชนาการลดลง

173

94.54

10

5.46

ร้อยละ 80

151

67.11

74

32.89

ร้อยละ 80

49

21.78

176

78.22

ร้อยละ 100

183

100

-

-

ร้อยละ 100

179

98.35

3

1.65

ลดลง

95

52.20

87

47.80

ร้อยละ 100

223

99.11

2

0.89

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการดำ�เนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
14. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ
Digital Technology

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
15. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนำ�มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
16. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
17. จำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
18. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ร้อยละ 100
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6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
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นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ผลการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำ�เนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละ
ของสถานศึกษาน้อมนำ�พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งสามารถน้อมนำ�พระบรมราโชบายสู่
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามบริบทของสถานศึกษาโดยดำ�เนินการในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น บูรณาการในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ�เป็น
รายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพิม่ เวลารู้ เพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ ๆ ของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
: ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา และมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้
พบว่า ผู้เรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด จำ�นวน 469,004 คน ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำ�นวน 430,498 คน คิดเป็นร้อยละ 91.79
: ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น พบว่า จำ�นวนผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) มีผลการประเมิน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานกำ�หนดในทุ ก ด้ า นที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น และผลการประเมิ น ระดั บ
สถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า มีผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 80
ของแต่ละระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป
: ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) พบว่า สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 29,331 แห่ง
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
จำ�นวน 28,841 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.33 โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ดำ�เนินการสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ครูผสู้ อนถึงแนวการจัดกระบวน
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับ การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาและการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นต้น และได้นิเทศ
ติ ด ตาม ให้ คำ�แนะนำ�ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย น
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง

: ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาที่ 3
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำ�นวน 5,403,431 คน มีผลการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับดีขึ้นไป จำ�นวน 3,355,620 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.10 สำ�หรับภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาอื่น) ในสถานศึกษาที่มี
การเปิดสอน พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำ�นวน 1,620,345 คน มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศที่สองระดับดีขึ้นไป จำ�นวน 1,085,415 คน คิดเป็นร้อยละ 66.99
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 1) ครูผู้สอนจบไม่ตรงสาขาวิชาเอก 2) ผู้เรียนส่วนหนึ่ง
มีความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศที่สองแต่สถานศึกษายังขาดความพร้อม
ไม่สามารถเปิดได้ตามความต้องการ 3) การนิเทศ กำ�กับ ติดตามช่วยเหลือ ไม่ครอบคลุม
ทุกสถานศึกษาเนื่องจากบุคลากรด้านนิเทศไม่เพียงพอ

นโยบายที่ 3 พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ร้อยละของบุคลากรในสังกัดทีพ่ ฒ
ั นา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology พบว่า บุคลากรของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทีม่ กี ารพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology คิดเป็นร้อยละ 42.07
เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 1) ภาระงานที่มาก ประกอบกับบุคลากรน้อย
ส่งผลต่อการเข้ารับอบรม 2) หน่วยงานที่จัดอบรมแจ้งหนังสือระยะเวลากระชั้นชิด
ส่งผลต่อการตอบรับเข้ารับการอบรม
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มลำ�้ ทางการศึกษา ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น
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: ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทั้งหมดจำ�นวน 832,796 คน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ จำ�นวน 550,413 คน คิดเป็นร้อยละ 66.09 ปัญหาส่วนใหญ่ทพี่ บ คือ
1) ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญและประโยชน์ในการจัดทำ�  ID Plan และ Portfolio
ค่อนข้างน้อย 2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ� ID plan เนื่องจากยังไม่มี
แนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจน
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: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
สะเต็มศึกษา พบว่า สถานศึกษาทั้งหมด จำ�นวน 29,233 แห่ง จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 20,940 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.33 ครูทสี่ อนสะเต็มศึกษาทัง้ หมด
จำ�นวน 126,599 คน ได้รับการอบรมทักษะด้านสะเต็มศึกษา จำ�นวน 75,268 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.80 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 1) ด้านบุคลากร เช่น ความรู้
ความเข้าใจสะเต็มศึกษาของครู บุคลากรครูไม่เพียงพอ 2) ด้านการบริหารจัดการ
เช่น การจัดอบรมครูรับจำ�นวนจำ�กัดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3) ด้านสื่อ
อุปกรณ์ เช่น โรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก ไม่เพียงพอ
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: ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา
มีอัตราการออกกลางคันร้อยละ 0.06 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 0.08 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 0.45 โดยสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่วนใหญ่
กำ�หนดขอบข่ายภารกิจและผู้รับผิดชอบชัดเจน วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสอดรับกับนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ�ข้อตกลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาและชุมชน เช่น ปัญหา ยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น
จัดทำ�ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์เด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล จัดทำ�ข้อมูลแผนทีค่ วามเสีย่ ง จัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
สำ�หรับตัวชี้วัดที่มีผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น
: ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา พบว่า
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จำ�นวนทั้งสิ้น 749,094 คน เข้าเรียนชั้น ป.1
จำ�นวน 717,501 คน คิดเป็นร้อยละ 95.78 จำ�แนกเป็นการเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ จำ�นวน 476,207 คน คิดเป็นร้อยละ 63.57 และสังกัดอืน่ จำ�นวน 241,294 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.21 โดยยังมีเด็กที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอีกร้อยละ 4.22 ปัญหา
ส่วนใหญ่ที่พบ คือ 1) ข้อมูลประชากรวัยเรียนที่ใช้ติดตามเป็นรายบุคคลอาจมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุลทำ�ให้ตามไม่พบ 2) เด็กบางส่วนพิการไม่สามารถ
เข้าเรียนโรงเรียนปกติได้ รวมทั้งอาศัยอยู่ห่างไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษจึงไม่ได้
รับโอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผลการดำ�เนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
พบว่า ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผเู้ รียนทีม่ ผี ลคะแนน O-NET มากกว่าร้อยละ 50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) ลดลง ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 1) นโยบายจากส่วนกลางลงสู่หน่วยปฏิบัติ
มาก ส่งผลให้ครูมีเวลาสอนนักเรียนน้อย 2) ความเข้มแข็งของกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน และข้อจำ�กัดด้านเวลาและบุคลากร ทำ�ให้ไม่เป็นไปตามตารางที่
กำ�หนด 3) โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งขาดผูบ้ ริหาร ครูไม่ครบชัน้ ไม่ตรงตามวิชาเอก
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความตระหนักแก่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เห็นความสำ�คัญ
กับการรายงานผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การรายงานผล

การดำ�เนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในบางโครงการ
ทีต่ อ้ งใช้ผลการดำ�เนินงานระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาและผูเ้ รียน
ดังนัน้ ในปีงบประมาณถัดไปสำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ควรมีการสุม่ ลงพืน้ ทีเ่ ชิงประจักษ์ เพือ่ กระตุน้ การทำ�งานและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2. ตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำ�ปี ง บประมาณของสำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีจำ�นวนมาก และบางตัวชี้วัดกำ�หนด
ค่าเป้าหมายสูงเกินไป บางตัวชี้วัดไม่มีโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ที่ ส ามารถตอบตั ว ชี้ วั ด ได้ ต รงกั บ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น สำ�นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดทำ�ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
สามารถวัดประเมินผลได้ง่าย และสอดคล้องกับโครงการ/ กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำ�ปีของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

10
11
12

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

11,026,698,702.45
2,130,367,265.21
140,323,793.76
158,310,958.22
448,067.82
13,456,148,787.46

6,504,068.85
80,723,441,410.92
635,716,710.87
7,222,204.86
81,372,884,395.50
94,501,613,433.35

6,506,498.85
78,340,694,978.01
600,911,307.16
11,608,261.09
585,000.00
78,960,306,045.11
92,416,454,832.57
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6
7
8
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2562

(หน่วย : บาท)
2561

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอน
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ทุน
     รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย : บาท)
2561

13
14
15
16

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

3,133,110,751.37
0.00
5,180,409,203.46
3,364,193.35
8,316,884,148.18

17
18

66,315,701.15
239,085,000.00
6,265,487.40
311,666,188.55
9,074,151,144.85
85,427,462,288.50

41,013,433.32
239,085,000.00
6,267,917.40
286,366,350.72
8,603,250,498.90
83,813,204,333.67

19
20

9,675,388,645.11
75,752,073,643.39
85,427,462,288.50

9,666,840,231.84
74,146,364,101.83
83,813,204,333.67

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

428,847,049,394.64
2,154,904,456.22
946,385,804.91
1,378,762,094.57
433,327,101,750.34

25
26
27
28
29
30
31
32
33

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
7,326,851,547.60
34,458,675,720.37
1,846,928,760.40
431,719,574,137.88

247,757,278,261.50
111,020,738,646.73
743,663,476.92
16,601,768,030.83
4,440,555,730.48
1,396,893,836.77
7,415,822,010.69
34,386,933,813.71
1,762,906,380.81
425,526,560,188.44

2,184,562,041.01
2,184,562,041.01
(2,971,500.31)
2,181,590,540.70

7,800,541,561.90
7,800,541,561.90
(1,228,294.92)
7,799,313,266.98
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุน
ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สงู / (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

21
22
23
24

รายงานประจําปี

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้

2562

(หน่วย : บาท)
2561

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
ทุน

รายงานประจําปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน สำ�หรับปี 2561
การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ ลด
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
สำ�หรับงวด
กำ�ไร/ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
สำ�หรับปี 2562
การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ ลด
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
กำ�ไร/ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายได้สูง/ (ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(9,564,790,033.28) (66,747,308,069.80)
400,257,234.95
-

-

(76,312,098,103.08)
400,257,234.95
-

(9,564,790,033.28) (66,347,050,834.85)

-

(75,911,840,868.13)

(102,050,198.56)

(102,050,198.56)
(7,799,313,266.98)

(7,799,313,266.98)
-

(9,666,840,231.84) (74,146,364,101.83)

-

(83,813,204,333.67)

(9,666,840,231.84) (74,146,364,101.83)
575,880,999.14
-

-

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

(9,666,840,231.84) (73,570,483,102.69)

-

(83,237,323,334.53)

-

(8,548,413.27)
(2,181,590,540.70)
(85,427,462,288.50)

(8,548,413.27)
(2,181,590,540.70)
(9,675,388,645.11) (75,752,073,643.39)
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
2561

2562

137,157.88
137,157.88

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

13,683,143.84
81,490,275.77
438,485,849.18
533,659,268.79
533,796,426.67
7,404,969.64
526,391,457.03
527,619,751.95

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิ

(2,709,357.52)
262,142.79
(2,971,500.31)

(1,228,294.92)
(1,228,294.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,000.00
5,000.00

รายงานประจําปี

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้ภาษีอื่น - ภาษีลักษณะอนุญาต
รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
หัก รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบสั่งซื้อ/
รายการ
งบสุทธิ การสำ�รองเงิน สัญญา
เบิกจ่าย
1. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (04013)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
344.77
329.96
งบลงทุน
104.39
104.39
งบอุดหนุน
24.00
24.00
งบรายจ่ายอื่น
2.11
1.81
รวม
475.27
460.16
2. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (06036)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
142.70
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
142.70
-

-

คงเหลือ

14.81
0.3
15.11

0.11
134.79
134.90

(0.11)
7.91
7.80

3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างจิตสำ�นึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (51041)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
37.48
30.66
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
37.48
30.66

6.82
6.82

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
เบิกจ่าย

129.51
129.51

6.82
6.82

128.85
9.82
138.67
8.11
34.77
42.88
33.00
33.00
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5. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
5.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (32031)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
575.11
446.26
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
9.82
รวม
584.93
446.26
5.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ� (32059)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
49.95
41.84
งบลงทุน
93.04
58.27
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
142.99
100.11
5.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (32060)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
33.00
รวม
33.00
-

คงเหลือ

รายงานประจําปี

ใบสั่งซื้อ/
รายการ
งบสุทธิ การสำ�รองเงิน สัญญา
4. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (61037)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
141.82
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
141.82
-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
ใบสั่งซื้อ/
การสำ�รองเงิน สัญญา

รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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รายการ
งบสุทธิ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
6. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
6.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (33022)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
37,282.23
- 36,522.23
760.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
37,282.23
36,522.23
760.00
6.2 โครงการพัฒนาครูแกนนำ�ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (33045)
งบบุคลากร
0.06
(0.06)
งบดำ�เนินการ
174.96
129.60
45.36
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
174.96
129.66
45.30
6.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (33061)
งบบุคลากร
0.01
(0.01)
งบดำ�เนินการ
2,403.46
2,124.64
278.82
งบลงทุน
956.83
399.41
557.42
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
77.15
76.95
0.20
รวม
3,437.44
- 2,601.01
836.43
6.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (33062)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
235.35
215.60
19.75
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
5.07
4.80
0.27
รวม
240.42
220.40
20.02

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
เบิกจ่าย

คงเหลือ

(0.02)
10.30
10.07
0.30
20.65

5.88
10,919.75
10,656.49
862.14
36.69
22,480.95

(5.88)
265.16
199.94
4.22
1.08
464.52

0.03
461.96
3,262.46
22.12
5.70
3,752.27

(0.03)
21.79
123.44
1.00
0.79
146.99

0.31
2,008.83
495.77
343.63
2,848.54

(0.31)
57.87
23.30
0.02
80.88
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0.02
217.41
103.72
1.55
322.70

รายงานประจําปี

ใบสั่งซื้อ/
รายการ
งบสุทธิ การสำ�รองเงิน สัญญา
7. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
7.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (39001)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
227.71
งบลงทุน
113.79
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1.85
รวม
343.35
7.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (39003)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
11,184.91
งบลงทุน
10,856.43
งบอุดหนุน
866.36
งบรายจ่ายอื่น
37.77
รวม
22,945.47
7.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (39003)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
483.75
งบลงทุน
3,385.90
งบอุดหนุน
23.12
งบรายจ่ายอื่น
6.49
รวม
3,899.26
7.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (39004)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
2,066.70
งบลงทุน
519.07
งบอุดหนุน
343.65
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,929.42
-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจําปี
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ใบสั่งซื้อ/
รายการ
งบสุทธิ การสำ�รองเงิน สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
7.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (39006)
งบบุคลากร
0.02
(0.02)
งบดำ�เนินการ
184.42
183.43
0.99
งบลงทุน
467.88
461.69
6.19
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
652.30
645.14
7.16
7.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (39007)
งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
135.45
115.62
19.83
งบลงทุน
238.40
229.60
8.80
งบอุดหนุน
749.34
748.70
0.64
งบรายจ่ายอื่น
32.66
31.73
0.93
รวม
1,155.85
- 1,125.65
30.20
8. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (12039)
งบบุคลากร
0.16
(0.16)
งบดำ�เนินการ
388.85
381.04
7.81
งบลงทุน
365.24
363.51
1.73
งบอุดหนุน
51.40
51.40
งบรายจ่ายอื่น
รวม
805.49
796.11
9.38
9. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (38008)
งบบุคลากร
214,576.06
- 214,351.32
224.74
งบดำ�เนินการ
1,288.49
1,187.63
100.86
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
215,864.55
- 215,538.95
325.60

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสถานทีต่ งั้ หลักอยูใ่ นกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำ�เนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยเบิกจ่ายทัง้ สิน้ จำ�นวน 545 หน่วยเบิก เป็นหน่วยรับ
งบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุน จำ�นวน 788 ศูนย์ต้นทุน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ การปฏิบตั งิ านเข้าสูร่ ะบบ GFMIS ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 545 หน่วยเบิก ประกอบด้วย
1. ส่วนกลาง จำ�นวน 1 หน่วยเบิก 19 ศูนย์ต้นทุน (สำ�หรับศูนย์ต้นทุน
2000499997 เป็นศูนย์ต้นทุนที่รวมในส่วนกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน
ใช้สำ�หรับบันทึกเบิกจ่ายในกรณีบำ�นาญจ่ายตรง) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
ด้วยเครื่อง Terminal
2. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำ�นวน 183 หน่วยเบิก
มีหน่วยรับงบประมาณแยกตามศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 366 ศูนย์ต้นทุน บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยเครื่อง Terminal

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยการรวมเอา กรมสามัญศึกษา
กรมวิชาการ และสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับ
พื้นฐานตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มต้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ภายใต้ชื่อรหัส
หน่วยงาน A004 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/
ว 318 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 เรื่อง การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ปีงบประมาณ 2548

รายงานประจําปี

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

3. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำ�นวน 42 หน่วยเบิก มีหน่วยรับงบประมาณแยกตาม
ศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 84 ศูนย์ต้นทุน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online จำ�นวน 40 หน่วยเบิก
และด้วยเครื่อง Terminal จำ�นวน 2 หน่วยเบิก
4. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จำ�นวน 153 หน่วยเบิก (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติยกเลิก
เป็นหน่วยเบิกจ่าย จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนศรียานุสรณ์) และศูนย์การศึกษา
พิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รวมจำ�นวน 166 หน่วยเบิก มีหน่วยรับงบประมาณ
แยกตามศูนย์ต้นทุนทั้งสิ้น 319 ศูนย์ต้นทุน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
รายงานประจําปี
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งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในงบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำ�เสนองบการเงิน
หน่วยงานได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปี 2557 ก่อนวันที่กำ�หนดให้ถือ
ปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่
1 ตุลาคม 2557
งบการเงินของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ทีห่ น่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค แต่ไม่
รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับคนพิการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
แต่ถอื เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน และต้องจัดทำ�งบการเงินแยกต่างหากจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ที่หน่วยงานมีอำ�นาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ
รวมถึงองค์ประกอบของงบการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป่ รับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และ
ฉบับใหม่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 นโยบายการบัญชีทั่วไป
งบการเงินของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม
ของหน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนภายใต้สังกัด โดยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS เป็นการบันทึกข้อมูลและ
การบันทึกบัญชีในระบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำ�หรับ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงิน
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องการนำ�เสนองบการเงิน รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period)
ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
4.2 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยในการดำ�เนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำ�เป็น
ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการ
รับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
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153
รายงานประจําปี

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำ�เสนอรายงานการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม
2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช้
1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม
2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม
2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม
2562

- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องซึง่ มีระยะเวลาครบกำ�หนด
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ� เช็ค ธนาณัติ ตั๋วเงินที่มีวันถึงกำ�หนดภายใน 3 เดือน
แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2.2 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ หมายถึง ลูกหนี้ภายใน
หน่วยงานที่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน บันทึกรับรู้ทันทีเมื่อทำ�การ
ตั้งเบิกเข้าระบบ GFMIS
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4.2.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์
หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน้ หมายถึง เงินลงทุนทีห่ น่วยงานตัง้ ใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุด
รอบระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปีจะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
4.2.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองนอกจากสินค้าทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนในระหว่างงวดเมื่อซื้อวัสดุ
จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย และเมือ่ ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิน้ งวดบัญชีของทุกปี จะปรับปรุงบัญชีวสั ดุตามรายการ
ที่ตรวจนับได้เป็นวัสดุคงเหลือ
4.2.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีห่ น่วยงาน
มีกรรมสิทธิ์ และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำ�มาใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินงาน แสดงมูลค่า
สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ รับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วย
ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา บันทึกรายการที่มี
ราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป เป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา ส�ำหรับรายการ
ที่ต�่ำกว่า 5,000.00 บาท ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ได้มา โดยบันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพย์ ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มา
ก่อนปี 2546 บันทึกรายการทีม่ รี าคาทุนต่อหน่วย ตัง้ แต่ 30,000.00 บาทขึน้ ไป เป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสือ่ มราคา
- ราคาทุนของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์
อยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ทำ�ให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ค่าติดตัง้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตัง้ ประปาและอุปกรณ์ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
- ค่าเสือ่ มราคา บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน โดยถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/10517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
เรือ่ ง กำ�หนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ โดยวิธเี ส้นตรง และสินทรัพย์ทหี่ มดอายุการใช้งานแล้ว

ให้คงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจำ�หน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยกำ�หนดอัตราค่าเสื่อมราคา
ตามกลุ่มประเภทสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

อายุการใช้งาน
5 - 25 ปี
2 - 8 ปี
5 - 20 ปี

หนี้สิน

4.4 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับทุน
ทุน รับรู้เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และ
4.5 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้

4.5.1 รายได้จากเงินงบประมาณ ประกอบด้วย งบกลาง งบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน รับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
1) เมื่อยื่นคำ�ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นคำ�ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงินตาม
จำ�นวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จาก
เงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
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4.3 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและภาระผูกพัน
4.3.1 เจ้าหนี้ รับรูเ้ มือ่ ยืน่ คำ�ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง แต่ยงั ไม่ได้จา่ ยเงินและสามารถระบุมลู ค่า
สินค้าและบริการได้ชัดเจน
4.3.2 ใบสำ�คัญค้างจ่าย รับรูเ้ มือ่ ได้รบั การขอเบิกเงินจากข้าราชการหรือลูกจ้าง โดยบันทึกบัญชีเมือ่
คำ�ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
4.3.3 รายได้รอการรับรู้ จะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์ทเ่ี ป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ำ�เป็นเพือ่ จับคูร่ ายได้กบั ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาค ซึง่ ระบุวตั ถุประสงค์
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี บันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคคู่กับ
รายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือ
หรือบริจาค
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4.2.6 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ
- ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำ�เนินงาน
ทางการเงินโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ระหว่าง 3 – 10 ปี

4.5.2 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับรู้เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้ให้กับหน่วยงาน
โดยตรง หรือรับรู้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากแหล่งเงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหนี้
4.5.3 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้
เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

รายงานประจําปี
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4.5.4 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำ�มาใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน รับรู้เมื่อเกิด
รายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น รายได้แผ่นดินและ
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และแสดงเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.5.5 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน
ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำ�กัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาค
เป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จา่ ยเพือ่ การนัน้
เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
4.6 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน และค่าใช้จ่ายงบกลาง รับรู้เมื่อ
เกิดรายการค่าใช้จ่ายและทำ�การขอเบิกเงินหรือตรวจรับในระบบ GFMIS
หมายเหตุ 5 ข้อจำ�กัดและข้อคลาดเคลื่อนของงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองในภาพรวมของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีบัญชีพักต่าง ๆ ซึ่งต้องโอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นงวด แต่หน่วยเบิกจ่ายยังมิได้ปรับปรุง
บัญชีให้ครบถ้วน จึงมียอดคงค้างในระบบ GFMIS ด้านสินทรัพย์ รวมจำ�นวน 1,106,161,786.19 บาท ด้านหนีส้ นิ
รวมจำ�นวน 761,237.18 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท
รหัสบัญชี
1101010112
6201010101

1211010102

6401010107

6

10.1

10.2
10.3

15

ยอดค้างในบัญชีพัก
2562
2561
790,740.65
(4,403,162.50)
(3,612,421.85)
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
3,135,885.04
10,629,636.35
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
1,106,161,786.19
(761,237.18)
(761,237.18)
(761,237.18)

1,712.40
29,682,636.31
29,684,348.71
12,202,972.00
22,735,454.21
42,451,105.86
12,190,136.12
28,090,991.27
270,000.00
117,940,659.46
14,618,178.20
25,820,000.00
289,363.95
5,661,599.08
129,450.00
44,100.00
5,246,900.00
1,459,790.00
30,188,883.85
51,031,920.20
16,764,489.92
69,600.00
104,200.00
151,428,475.20
690,687,421.71
690,687,421.71
989,740,905.08
(761,237.18)
(761,237.18)
(761,237.18)

157

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1206010102
1206020102
1206030102
1206040102
1206050102
1206060102
1206070102
1206090102
1206100102
1206110102
1206120102
1206130102
1206140102
1206160102

พักเงินนำ�ส่ง (เงินสดในมือ)
พักยกยอดเงินฝากคลัง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พักอาคารเพื่อการพักอาศัย
พักอาคารสำ�นักงาน
พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น
พักส่วนปรับปรุงอาคาร
พักสิ่งปลูกสร้าง
พักสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
พักครุภัณฑ์สำ�นักงาน
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พักครุภัณฑ์การเกษตร
พักครุภัณฑ์โรงงาน
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พักครุภัณฑ์การศึกษา
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
พักครุภัณฑ์กีฬา
พักครุภัณฑ์ดนตรี
พักครุภัณฑ์อื่น
อุปกรณ์
พักงานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมสินทรัพย์
พักเงินประกันสัญญา
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

รายงานประจําปี

1205010102
1205020102
1205030102
1205030107
1205040102
1205040107

ชื่อบัญชี

หมายเหตุที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจําปี
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เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจำ�ที่มีกำ�หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
พักเงินนำ�ส่ง (เงินสดในมือ)
พักรอ Clearing
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

หน่วย : บาท
2561
4,860,553.78
239,085,000.00
2,519,791,003.84
2,182,227,930.31
6,080,751,635.55
1,712.40
(19,133.43)
11,026,698,702.45

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้รวมบัญชีพักเงินนำ�ส่ง (เงินสดในมือ)
จำ�นวน 790,740.65 บาท พักยกยอดเงินฝากคลัง (เงินฝากคลัง) ด้านเครดิต จำ�นวน 4,403,162.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,612,421.85 บาท
บัญชีพักเงินนำ�ส่ง ด้านเดบิต จำ�นวน 790,740.65 บาท เกิดจากรายการดังนี้
- รายการคงค้างบันทึกการนำ�ส่งเงิน ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืนรอนำ�ส่งด้านเครดิต ของสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำ�นวน 16,476.35 บาท
- รายการบันทึกการน�ำส่งเงินซ�้ำของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ�ำนวน 7,217.00 บาท ซึ่งบันทึกกลับ
รายการข้ามปีงบประมาณ ส่งผลให้เกิดรายการคงค้างด้านเดบิต
- รายการบันทึกนำ�ส่งเงินด้วยเช็คต่างธนาคารของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ประเภทเงินฝากคลัง จำ�นวน 800,000.00 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามปีงบประมาณ
ส่งผลให้เกิดรายการคงค้างด้านเดบิต คู่กับบัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิต

หมายเหตุที่ 7 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

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

2561
1,229,139,118.26
24,237,721.98
308,780,303.05
568,210,121.92
2,130,367,265.21

รายงานประจําปี

ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ซึง่ หน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ
ยืมเงินไปทำ�โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
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ลูกหนีอ้ นื่ จำ�นวน 186,996,194.19 บาท ประกอบด้วย ลูกหนีอ้ งค์การค้าของ สกสค.ซึง่ ค้างชำ�ระค่าลิขสิทธิ์
จำ�นวน 95,162,826.15 บาท เงินจ่ายล่วงหน้า จำ�นวน 24,181,986.67 บาท เงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ยืมเงินไปทำ�โครงการยังไม่แล้วเสร็จ จำ�นวน 67,651,381.37 บาท

หมายเหตุที่ 8 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ� 3 - 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

2562
142,420,722.07
142,420,722.07

หน่วย : บาท
2561
140,323,793.76
140,323,793.76

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ใบสำ�คัญรองจ่าย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2562
65,176.20
65,176.20

หน่วย : บาท
2561
448,067.82
448,067.82
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รายได้คา้ งรับ จำ�นวน 1,515,087,079.94 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการทีอ่ นุมตั ขิ อเบิกเงิน โดยวิธจี า่ ยเงินเข้า
บัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางสัง่ จ่ายเงินไม่ทนั ภายใน 30 กันยายน 2562 จำ�นวน 1,486,078,680.16 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำ�นวน 65,176.20 บาท เป็นรายการปรับปรุงบัญชี
ค่าเบีย้ ประกันภัยในส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั บริการ ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 จำ�นวน 1,525.68 บาท และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 12 จังหวัดชลบุรี จำ�นวน 59,484.34 บาท
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 61,010.02 บาท และรายการบันทึกบัญชีแยกประเภทผิดพลาดของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จำ�นวน 4,166.18 บาท
หมายเหตุที่ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
2562
รายงานประจําปี
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ที่ดิน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
รวมที่ดิน

3,752,475.00
3,752,475.00

2562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้างInterface & ไม่ระบุรายละเอียด
(สุทธิ)
		 รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
รวมอุปกรณ์ (สุทธิ)

หน่วย : บาท
2561
3,752,475.00
3,752,475.00
หน่วย : บาท
2561

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

73,746,259,647.07
19,542,313,505.67
54,203,946,141.40
4,741,162,536.05
2,729,205,464.85

1,696,797,687.64
63,505,449,874.78

2,011,957,071.20
56,215,903,212.60

48,070,693,846.73
41,418,452,389.58
6,652,241,457.15
493,013,781.36
411,417,599.95
81,596,181.41
6,733,837,638.56

47,183,378,123.59
38,610,201,228.15
8,573,176,895.44
539,638,438.11
464,404,099.89
75,234,338.22
8,648,411,233.66

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

2562
10,480,401,422.58
80,723,441,410.92

หน่วย : บาท
2561
13,472,628,056.75
78,340,694,978.01

10.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จำ�นวน 63,505,449,874.78 บาท ได้รวมบัญชีพักอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน 178,000,722.41 บาท ซึ่งยังไม่ได้โอนไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง

10.2 อุปกรณ์ (สุทธิ) จำ�นวน 6,733,837,638.56 บาท ได้รวมบัญชีพักอุปกรณ์ของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ
ซึ่งยังไม่ได้โอนไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 136,662,259.46 บาทไว้ด้วย

10.3 งานระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 10,480,401,422.58 บาท ได้รวมบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างของ
หน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้โอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 795,111,226.17 บาท ไว้ด้วย
หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

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

หน่วย : บาท
2561
1,060,357,469.57
459,446,162.41
600,911,307.16

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นสินทรัพย์ประเภท ถนน โครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ โครงสร้างพืน้ ฐาน-Interface
และโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ระบุรายละเอียด จำ�นวน 1,148,927,581.18 บาท ค่าเสือ่ มราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐาน จำ�นวน 513,210,870.31 บาท ในจำ�นวนนี้เป็นค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี จำ�นวน 71,834,139.69 บาท

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�หรับค่าเสือ่ มราคาสะสมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่าเสือ่ มราคาสะสมอุปกรณ์ จำ�นวน 41,418,452,389.58
บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด จำ�นวน 411,417,599.95 บาท
รวมจำ�นวน 41,829,869,989.53 บาท ในงวดบัญชีปี 2562 มีค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี จำ�นวน 3,250,695,688.40
บาท
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สำ�หรับค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง 23,607,707,271.58 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุ
รายละเอียด จำ�นวน 2,717,106,864.61 บาท รวมจำ�นวน 26,324,814,136.19 บาท ในงวดบัญชีปี 2562
มีค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี รวมจำ�นวน 3,998,985,822.28 บาท

หมายเหตุที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจําปี
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

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
11,999.00
210,801.00
7,222,204.86

หน่วย : บาท
2561
1,466,855,986.05
1,455,458,528.96
11,397,457.09
56,064,030.00
56,064,027.00
3.00
222,800.00
11,999.00
210,801.00
11,608,261.09

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) จำ�นวน 7,222,204.86 บาท ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมจำ�นวน 1,515,607,120.32 บาท บาท ในจำ�นวนนี้เป็นค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�ปี
จำ�นวน 5,335,897.23 บาท
หมายเหตุที่ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

2562
1,003,654,992.78
171,543,638.56

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำ�คัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

2562
22,454,157.94
2,045,514,758.05
26,003,381.92
3,269,170,929.25

หน่วย : บาท
2561
819,043,961.52
321,243,630.79
หน่วย : บาท
2561
30,092,810.50
1,936,931,805.41
25,798,543.15
3,133,110,751.37

หมายเหตุที่ 14 เจ้าหนี้เงินโอน
เจ้าหนี้เงินโอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง
รวมเจ้าหนี้เงินโอน

2562
262,142.79
262,142.79

หน่วย : บาท
2561
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง จำ�นวน 262,142.79 บาท เป็นรายการจัดเก็บเงิน
รายได้แผ่นดินของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปปี จั จุบนั แต่นำ�ส่งคลังไม่ทนั ในปีงบประมาณ
ที่รับเงินรายได้แผ่นดิน

รายงานประจําปี

หมายเหตุที่ 15 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2561
3,994,833,806.72
70,632,757.04
1,769,108.18
17,097,575.60
1,096,075,955.92
5,180,409,203.46

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินรับฝากอื่น จำ�นวน 4,454,215,278.47 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินนอก
งบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายและสถานศึกษานำ�ฝากไว้ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำ�ฝากคลัง กรณี
มีเงินสดในมือเกินวงเงินที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนชำ�ระบัญชี เป็นเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนที่ปิดการดำ�เนินการแล้ว รวม 3
เงินทุน รวมเป็นเงิน 70,455,096.77 บาท ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งให้แก่
ข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำ�นวน 70,396,752.00 บาท ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
ชำ�ระบัญชี สำ�หรับเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ให้ขา้ ราชการครูสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
กู้สำ�หรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง จำ�นวน 15,325.40 บาท และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกรมสามัญ
ศึกษากู้สำ�หรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง จำ�นวน 43,019.37 บาท ได้ดำ�เนินการชำ�ระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ตามรายงาน
การชำ�ระบัญชีของคณะกรรมการชำ�ระบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกู้สำ�หรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา ซึง่ รายงานผลการชำ�ระบัญชีเสร็จสิน้
ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับชำ�ระจากลูกหนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนชำ�ระบัญชี
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น ๆ
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

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
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บัญชีเงินประกันสัญญา จำ�นวน 1,729,108.18 บาท ได้รวมบัญชีพกั เงินประกันสัญญา จำ�นวน 761,237.18
บาท ซึ่งเป็นของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้โอนปิดไปบัญชีที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุที่ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจําปี

เบิกเกินส่งคืนรอนำ�ส่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

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

หน่วย : บาท
2561
3,009,483.90
354,709.45
3,364,193.35

หมายเหตุที่ 17 เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายได้รอการรับรู้
รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว

2562
66,315,701.15
66,315,701.15

หน่วย : บาท
2561
41,013,433.32
41,013,433.32

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ได้รับบริจาคของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ โอนรับรู้เป็นรายได้
จากการบริจาค ณ สิ้นงวดบัญชี ด้วยจำ�นวนเดียวกับค่าเสื่อมราคาประจำ�ปีของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
หมายเหตุที่ 18 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
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เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2562
239,085,000.00
239,085,000.00

หน่วย : บาท
2561
239,085,000.00
239,085,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว เป็นเงินที่หน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ
ในสังกัดของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจากคลังเพื่อไว้ทดรองจ่ายตามวงเงินที่ตั้งเบิก
ณ 30 กันยายน 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวงเงินทดรองราชการที่ได้รับอนุมัติ
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 239,085,000.00 บาท

หมายเหตุที่ 19 ทุน
ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ทุนของหน่วยงาน
รวมทุน

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

หน่วย : บาท
2561
9,666,840,231.84
9,666,840,231.84
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทุนจำ�นวน 9,675,388,645.11 บาท เพิม่ ขึน้ จากงวดก่อน จำ�นวน 8,548,413.27
บาท เกิดจากการบันทึกปรับปรุงเพิ่ม - ลดบัญชีทุนของหน่วยงานจากข้อมูลยกยอดทรัพย์สินของสถานศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน
3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยชลบุรี รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 8,548,413.27 บาท
หมายเหตุที่ 20 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(575,880,999.14)

(400,257,234.95)

73,570,483,102.69 66,347,050,834.85
2,181,590,540.70
7,799,313,266.98
75,752,073,643.39 74,146,364,101.83

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
บวก รายการปรับปรุงผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
หลังรายการปรับปรุง
บวก รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปีนี้
รวมรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด

2562
74,146,364,101.83

หน่วย : บาท
2561
66,747,308,069.80

หมายเหตุที่ 21 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
2562
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รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
211,978,154,313.00
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
18,683,120,086.72
รายได้จากงบลงทุน
9,958,071,733.32
รายได้จากงบเงินอุดหนุน
38,608,492,131.24
รายได้จากงบกลาง
144,844,390,407.15
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
188,452,187.01
หัก รายจ่ายระหว่างหน่วยงานนำ�ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
346,390,629.66
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ
423,914,290,228.78
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร
244,783.65
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
1,679,815,704.64
รายได้จากงบลงทุน
3,129,278,844.27
รายได้จากงบเงินอุดหนุน
4,860,464.92
รายได้จากงบกลาง
704,302,101.23
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
105,417,936.51
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
5,623,919,835.22
รวมรายได้จากงบประมาณ
429,538,210,064.00

หน่วย : บาท
2561
218,140,044,934.03
20,945,359,599.45
12,871,548,079.17
38,074,121,439.69
130,468,806,613.46
274,228,132.59
420,399,343.16
420,353,709,455.23
113,634.00
2,876,548,805.01
2,606,228,397.18
15,949,901.11
2,817,032,783.54
177,466,418.57
8,493,339,939.41
428,847,049,394.64

หมายเหตุที่ 22 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ในการเปรียบเทียบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
โดยโอนบัญชีรายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ออกจากบัญชีรายได้จากการขายสินค้า และแสดงแยกเป็น
รายการภายใต้หัวข้อ “รายได้อื่น”
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รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้ค่าบริการการศึกษา
รายได้ค่าเช่า
รายได้บริการอื่น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

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

หน่วย : บาท
2561
1,583,777,470.98
529,529,237.97
14,088,135.80
27,169,385.47
340,226.00
2,154,904,456.22

หมายเหตุที่ 23 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ�เนินงาน
จากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการช่วยเหลือเพือ่ การดำ�เนินงานจากแหล่งอืน่
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

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

หน่วย : บาท
2561
31,251,912.03
777,423,350.85
7,632,077.16
130,078,464.87
946,385,804.91

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุที่ 24 รายได้อื่น
รายได้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รายการปรับเงินฝากคลัง
รวมรายได้อื่น
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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2562
3,121,862.94
354,645.67
159,663,763.74
979,301,144.33
1,814,281.52
1,144,255,698.20

หน่วย : บาท
2561
3,884,724.47
688,539.52
569,618,906.07
805,270,741.04
(700,816.53)
1,378,762,094.57

รายการปรับเงินฝากคลัง เป็นยอดคงเหลือรายการหักกลบเงินนอกงบประมาณทีม่ ยี อดคงเหลือด้านเครดิต
จำ�นวน 1,814,281.52 บาท ของรายการรายได้ระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง จำ�นวน 4,430,350,083.13 บาท
กับค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง จำ�นวน 4,428,535,801.61
บาท ซึ่งเป็นคู่บัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากการทำ�รายการระหว่างหน่วยงานราชการ และกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุที่ 25 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือน
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัลประจำ�ปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

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

หน่วย : บาท
2561
209,057,500,088.65
247,352.07
169,124,516.51
9,027,497,679.55
5,133,397,296.69
48,096,814.61
1,478,152.00
10,706,361,046.16
1,108,991,653.38
135,687,840.83
2,588,158,857.81
3,880,639,036.38
120,230,926.74
615,857,787.97

2562
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

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

หน่วย : บาท
2561
424,935.48
454,746,077.99
4,708,838,198.68
247,757,278,261.50

หมายเหตุที่ 26 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายการเงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินช่วย
ค่าครองชีพ และเงินเพิ่ม (พ.ส.ร., พ.ต.ก., พ.ค.ก., สปพ. ฯลฯ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เบิกจ่ายจากงบบุคลากรได้เบิกจ่ายตรงรวมไว้เป็นรายการภายใต้หัวข้อ “เงินเดือน”

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เบี้ยหวัด
บำ�นาญ
เงินค่าครองชีพ
บำ�เหน็จ
บำ�เหน็จตกทอด
บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บำ�เหน็จบำ�นาญอื่น
รวมค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

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

หน่วย : บาท
2561
541,080.00
82,477,069,060.38
5,929,811,800.92
1,706,324,702.20
2,982,667,917.03
7,176,811,441.20
9,502,618,666.19
149,572,789.21
1,095,321,189.60
111,020,738,646.73

หมายเหตุที่ 27 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

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

หน่วย : บาท
2561
116,276,340.73
626,883,080.19
504,056.00
743,663,476.92

หมายเหตุที่ 28 ค่าใช้สอย
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ค่าใช้สอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเช่า
ค่าวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

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
5,999,355.00
119,005,252.00
567,421,529.92
226,462,299.27
154,779,385.96
1,899,000.00
57,136,664.20
919,150,683.67
14,095,720,441.97

หน่วย : บาท
2561
3,196,158,284.44
20,179,662.94
171,832,751.17
1,176,794,058.29
45,560,170.49
3,941,246,140.91
5,764,863,023.03
5,004,697.18
199,003,295.80
695,407,881.99
107,079,638.18
182,018,967.30
332,300.00
76,966,116.93
1,019,321,042.18
16,601,768,030.83

หมายเหตุที่ 29 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

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

หน่วย : บาท
2561
4,158,264,465.54
101,006,329.83
181,284,935.11
4,440,555,730.48
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หมายเหตุที่ 30 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 31 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

2562
3,998,985,822.28
3,250,695,688.40
71,834,139.69
5,335,897.23
7,326,851,547.60

หน่วย : บาท
2561
3,521,545,994.87
3,813,153,186.80
65,372,799.29
15,750,029.73
7,415,822,010.69

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
รวมค่าสาธารณูปโภค

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

หน่วย : บาท
2561
708,281,505.58
69,834,135.69
42,195,405.49
554,951,229.21
21,631,560.80
1,396,893,836.77

รายงานประจําปี

ค่าสาธารณูปโภค ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุที่ 32 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

หน่วย : บาท
2562
2561
34,458,675,720.37 34,319,998,237.71
66,935,576.00
34,458,675,720.37 34,386,933,813.71

หมายเหตุที่ 33 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รายงานประจําปี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

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

หน่วย : บาท
2561
7,050,007.61
225,693.00
1,755,630,680.20
1,762,906,380.81

ค่าใช้จ่ายอื่น จำ�นวน 1,846,928,760.40 บาท ได้รวมรายการ ดังนี้
- รายการหักกลบ มียอดคงเหลือด้านเดบิต จำ�นวน 16,829,028.39 บาท เป็นยอดคงเหลือรายการ
หักกลบระหว่างบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง จำ�นวน
4,075,979,663.25 บาท กับบัญชีคา่ ใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง จำ�นวน 4,092,808,691.64 บาท
- พักเบิกเงินอุดหนุน จำ�นวน 837,209,260.60 บาท เป็นยอดคงเหลือของรายการระหว่างกันของบัญชี
พักเบิกเงินอุดหนุน จำ�นวน 4,615,159,327.97 บาท กับบัญชีพกั รับเงินอุดหนุน จำ�นวน 3,777,950,067.37 บาท
โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอื่น ในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อตัวเม็ดเงินของส่วนราชการ เป็นคู่บัญชีที่เกิดขึ้น
อัตโนมัติ เนื่องจากการทำ�รายการระหว่างหน่วยงานราชการและกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่น และการขอ
เบิกเงินอุดหนุนกรณีที่ยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 4
ทิศทางการดำ�เนิินงาน
ปี 2563

ส่วนที่ 4
ทิศทางการด�ำเนินงาน ปี 2563

175

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทดี่ ี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ พร้อมขับเคลือ่ นการพัฒนาไปข้างหน้า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา
54 บัญญัตวิ า่ “รัฐต้องดำ�เนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้ แต่
ก่อนวัยการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย” และคำ�สัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กำ�หนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำ�เนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ�แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพือ่ ให้การผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว” อนึง่ ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำ�หนด วิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์

รายงานประจําปี

นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้กำ�หนดนโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล
ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำ�หนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการ และแนวทางในการดำ�เนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
รายงานประจําปี

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามสามารถความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการเพื่ อ สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พั ฒนาศัก ยภาพและคุณ ภาพผู้เรีย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs)
7. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ
จั ด การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่
Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง

ประสงค์ มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ นื่ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี
กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้ เรี ย นเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เริ่ ม และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นำ�ไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อย
โอกาส และกลุม่ ทีอ่ ยู่ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทุรกันดาร ได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
5. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. สำ�นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำ�นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำ�กับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
นโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำ�หนดนโยบายประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

รายงานประจําปี

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็น
การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มัธยัสถ์อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทกุ รูปแบบทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง ควบคูไ่ ปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตเน้นการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นฐานสภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ ส่วนมาตรการและ
แนวทางการดำ�เนินการ มีดังนี้
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
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เป็ น มาตรการในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลกที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้รับคำ�ปรึกษาชี้แนะ
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำ�เนินแผนงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่ คง 2) การผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้มสี มรรถนะในการแข่งขัน 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5) การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย ตลอดจน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มคี วามพร้อมทัง้ ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำ�คัญกับ
ศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำ�คัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยขับเคลือ่ นสำ�คัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิตไิ ปสูเ่ ป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำ�เนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ให้เป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ
และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่
จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตการเป็นคนไทย มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผูป้ ระกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอืน่ ๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำ�ไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทกั ษะทีจ่ ำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงินทีเ่ หมาะสม สามารถดำ�รงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำ�กับการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรัก
ในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อ
การอาชีพ
รายงานประจําปี
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2. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำ�หรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึงความสำ�คัญในอาชีพ
และหน้าทีข่ องตน โดยครูตอ้ งมีจติ วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” หรือ
ผูอ้ ำ�นวยการการเรียนรูท้ ำ�หน้าทีก่ ระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ�วิธเี รียนรูแ้ ละวิธี
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียน
และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็ก
วัยเรียน และผูเ้ รียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นมาตรฐานเสมอกัน
ไม่วา่ ผูเ้ รียนจะยาก ดี มี จน จะอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดของประเทศ อยูใ่ นชุมชนเมือง พืน้ ทีห่ า่ งไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ 
ทางการศึ ก ษาของประเทศ โดยสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตัง้ แต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือต�ำบล ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นตามสภาพพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และทีต่ งั้ ของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพิม่ เติม เพือ่ ช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้

ทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นในการจัดการศึกษา ส�ำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ�ำเป็น ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ
การติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น
นโยบายจุดเน้นที่สำ�คัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำ�นาจการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทัง้ ระดับ
สำ�นักงาน ในส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ทุกระดับตัง้ แต่สถานศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สำ�นักงานส่วนกลาง และให้มี

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว
จึงได้น้อมนำ�ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวบนพืน้ ฐานความเชือ่ ในการเติบโตร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

181
รายงานประจําปี

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมได้นอ้ มนำ�ศาสตร์ของพระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยยึดหลัก 3 ประการ
คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน” มาเป็นหลักในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
ชาติควบคู่กับการนำ�เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายมาเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันดำ�เนินการเพื่อนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างกันทัง้ ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการโดยมี
วิสยั ทัศน์เพือ่ ให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
ที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
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ความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานสำ�นักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพือ่ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ ปลูกฝังค่านิยมความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความมัธยัสถ์
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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ภาคผนวก
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