แบบติดตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้น
ฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับที่ 1)
----------------------คำชีแ
้ จง
1. แบบติดตามฉบับนีม
้ วี ต
ั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย
จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน และนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สนองตอบนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ 12 ข้อ และ Quick win 7 ข้อ ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2564

และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขัน
้ พื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้น
ฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคณ
ุ ภาพ โดยใช้พ้น
ื ที่เป็ นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน”
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน

คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส

ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ และ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้น
ในการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ได้แก่
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุม
่ ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ฟื้ นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทัง้ ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
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จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
นักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยกระทรวง

ศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี และผู้เรียนระดับ
การศึกษาขัน
้ พื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้ องกันการหลุดออก
จากระบบ รวมทัง้ ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ
ที่ค้นพบจากการปั กหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำ
กรอบหลักสูตร รวมทัง้

จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้น
ื ทีเ่ ป็ นฐาน พร้อมกับการส่งเสริม
ทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ดา้ นการ
วางแผนและการสร้างวินย
ั ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปั ญหาหนีส
้ ิน
ครู
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด
และประเมินผลในชัน
้ เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน
(Assessment for Learning)

ทุกระดับ

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับ
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล

และถิ่นทุรกันดาร

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
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จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจา
ยอำนาจและใช้พ้น
ื ที่เป็ นฐาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล

ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา
2. แบบติดตามมีทงั ้ หมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุด
เน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน และนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอนที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลตามสภาพความเป็ น
จริง ในระบบติดตาม e-MES โดย

ตอนที่ 1 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ตอนที่ 2 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างชัดเจน ครอบคลุม
นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน
ตามกำหนดการ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
ครัง้ ที่ 2 ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2565
ครัง้ ที่ 3 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กรกกฎาคม - 26 กันยายน
2565
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................
1.2 เขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster) กลุ่มที่……………………………….
1.3 โรงเรียนในสังกัดทัง้ หมด จำนวน .......... โรงเรียน จำแนกตามพื้นที่ตงั ้
ดังนี ้
1.3.1 โรงเรียนที่ตงั ้ อยู่พ้น
ื ราบ จำนวน ....โรงเรียน จำแนกตาม
1

ขนาด ดังนี ้
1) ขนาดเล็ก

จำนวน................โรงเรียน

2) ขนาดกลาง
3) ขนาดใหญ่

จำนวน................โรงเรียน
จำนวน................โรงเรียน

4) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

จำนวน................โรงเรียน

1.3.2 โรงเรียนที่ตงั ้ ในพื้นที่เกาะแก่งและพื้นที่สงู
จำนวน..............โรงเรียน จำแนกตามพื้นที่ ดังนี ้
1) พื้นที่เกาะแก่ง

จำนวน................โรงเรียน

2) พื้นที่สูง

จำนวน................โรงเรียน

คำนิยาม ขนาดโรงเรียน ใช้เกณฑ์จำนวนนักเรียนในการแบ่งขนาด (ใช้
เกณฑ์ สนผ.) ดังนี ้
1. ขนาดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
1) ขนาดเล็ก

จำนวนนักเรียน 1-120 คน

2) ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 121-600 คน
3) ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 601-1500 คน
4) ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียน 1501 ขึน
้ ไป
2. ขนาดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
1) ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1-499 คน
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1.3.3 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทีไ่ ด้รบ
ั งบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2565

จำนวน..........................โรงเรียน

1) โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา จำนวน .......

โรงเรียน

ได้

โรงเรียน

ได้

จำนวน ....... โรงเรียน

ได้

รับงบประมาณ จำนวน................บาท
2) โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา จำนวน ......
รับงบประมาณ จำนวน................บาท
3) โรงเรียน Stand Alone
รับงบประมาณ จำนวน................บาท
1.3.4 โรงเรียนในพื้นที่มีการระบาด Covid -19 รุนแรง จำนวน
...........โรงเรียน (หมายถึง โรงเรียนที่อยู่

ในพื้นที่การระบาดของ

Covid -19 รุนแรง ตามประกาศ ศบค.) จำแนกตามขนาดดังนี ้
1) ขนาดเล็ก

จำนวน................โรงเรียน

2) ขนาดกลาง

จำนวน................โรงเรียน

3) ขนาดใหญ่

จำนวน................โรงเรียน

4) ขนาดใหญ่พเิ ศษ

จำนวน................โรงเรียน

1.4 นักเรียนในสังกัด (ข้อมูลปั จจุบัน ณ วันที่ ........) (การนับจำนวนนักเรียน
ข้อ 1.4.1 – 1.4.6 สามารถนับซ้ำได้)
1.4.1 นักเรียนปกติทั่วไป

จำนวน .............. คน

1.4.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (หมายถึงนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษ นักเรียนพิการเรียนร่วม)
จำนวน .............. คน
1.4.3 นักเรียนด้อยโอกาส

จำนวน .............. คน
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1.4.4 นักเรียนประจำพักนอน (เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูง ห่างไกล
และถิ่นทุรกันดาร) ถ้าไม่มีไม่ต้องรายงานข้อมูลในข้อ 2.4.1
จำนวน .............. คน
1.4.5 นักเรียนออกกลางคัน

จำนวน .............. คน

1.4.6 นักเรียนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
– 19 จำนวน .................. คน

1.5 จำนวนบุคลากร จำแนกเป็ น (ข้อมูลปั จจุบัน ณ วันที่ ................)
1.5.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา จำนวน .............. คน
1) ผูบ
้ ริหารการศึกษา

จำนวน .............. คน

2) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (1)

จำนวน .............. คน

3) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2)

จำนวน .............. คน

4) ลูกจ้างประจำ

จำนวน .............. คน

5) พนักงานราชการ

จำนวน .............. คน

6) ลูกจ้างชัว่ คราว (งบประมาณ สพฐ.)

จำนวน .............. คน

7) ลูกจ้างชัว่ คราว (งบประมาณ สพท.)

จำนวน ..............

คน
8) ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีป
่ ระเภทอื่นๆ ระบุ.........จำนวน ..............
คน
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1.5.2 บุคลากรในโรงเรียน จำแนกเป็ น
1) ผูบ
้ ริหารโรงเรียน  ผูอ
้ ำนวยการ
 รองผูอ
้ ำนวยการ

จำนวน .............. คน
จำนวน .............. คน

2) ข้าราชการครู

จำนวน .............. คน

3) ลูกจ้างประจำ

จำนวน .............. คน

4) พนักงานราชการ

จำนวน .............. คน

5) ลูกจ้างชัว่ คราว (งบประมาณ สพฐ.)

จำนวน .............. คน

6) ลูกจ้างชัว่ คราว (งบประมาณ รร.)

จำนวน .............. คน

7) ลูกจ้างชัว่ คราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น) จำนวน
............. คน
8) ครูชาวต่างชาติ

จำนวน .............. คน
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ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามฯ การดำเนินการขับเคลื่ อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุน
่ น่าอยู”
่ : ระบบดี มีภม
ู ค
ิ ม
้ ุ กัน ทัน
เวลา ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 และ จุดเน้นที่ 2
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ฉบับลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 QW. ข้อ 1
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 1
เรื่อง ความปลอดภัย : กระทรวงศึกษาธิการได้จด
ั ตังศู
้ นย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยให้สถานศึกษาอย่างรอบด้าน อาทิ การบูลลี่ (bully)
ทัง้ ในสังคมปกติ และทาง Social โดยมีแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้หน่วย
งานทุกระดับเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้อย่างรวดเร็ว
จุดเน้น สพฐ.
2.1.1 จุดเน้นที่ 1

เร่งแก้ปัญหากลุม
่ ผู้

วิธีการดำเนินงาน
1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ในสังกัด ให้
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้านความ

ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
........................................

ปั ญหา

เอกสาร

และข้อเสนอ

อ้างอิง

แนะ

(ถ้ามี)

........................  โครงการ
................

 นวัตกรรม
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จุดเน้น สพฐ.
เรียนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระ

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น

่ : ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดย
ทบจากสถานการณ์ น่าอยู”

การแพร่ระบาดของ จุดเน้นที่ 1 เน้นการ
โรคโควิด – 19
โดยเพิม
่ โอกาสใน
การเข้าถึงการ
ศึกษา ฟื้ นฟูภาวะ
ถดถอยทางการ
เรียนรู้ (Learning
Loss Recovery)
ให้กับผู้เรียน

ลด

ความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน โดยมี
1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
......................................................................................
..........................................
โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกขนาด
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)

ทุกระดับ รวมทัง้

 ขนาดเล็ก

ลดความเครียด

 ขนาดกลาง

และสุขภาพจิตของ

 ขนาดใหญ่

ผูเ้ รียน

 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ปั ญหา

เอกสาร

และข้อเสนอ

อ้างอิง

แนะ

(ถ้ามี)

........................................ ........................  อื่น ๆ
................
เชิงคุณภาพ
........................................
........................................
.................

................

ระบุ..........

10

จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสาร

และข้อเสนอ

อ้างอิง

แนะ

(ถ้ามี)

(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
หมายเหตุ :

1 หรือ ข้อ 2

นโยบายด้านความ

 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้

ปลอดภัย ในจุด

 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (

เน้นที่ 1 เน้นการ

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลดความเครียด

 พืน
้ ทีร่ าบ

และสุขภาพจิต

 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง

ของผู้เรียน

 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid-19
รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
......................................................................................
...........................................

2.1.2 จุดเน้นที่ 2

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดำเนิน เชิงปริมาณ

เสริมสร้างระบบและ การขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ด้านความ
กลไกในการดูแล

ปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่า

........................................

........................  โครงการ
................

 นวัตกรรม

........................................ ........................  อื่น ๆ
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ความปลอดภัย

อยู่” : ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดยจุด

...............................

นักเรียนด้วยระบบ

เน้นที่ 2 เน้นสร้างระบบที่ดี

มาตรฐานความ

ภูมิคุ้มกัน และทันเวลา โดยมี

เชิงคุณภาพ

ปลอดภัยกระทรวง

มี

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

ศึกษาธิการ (MOE

......................................................................................

Safety Platform)

..........................................
......................................................................................

หมายเหตุ :

..........................................

นโยบายด้านความ

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

ปลอดภัย ในจุด

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2

เน้นที่ 2 เน้นสร้าง

 1 ทุกขนาด

ระบบทีด
่ ี มีภม
ู ค
ิ ม
้ ุ กัน

 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้

และทันเวลา

มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่

........................................
........................................
...............................

ปั ญหา

เอกสาร

และข้อเสนอ

อ้างอิง

แนะ

(ถ้ามี)

................

ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid-19
รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
......................................................................................
...........................................
......................................................................................
..........................................

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสาร

และข้อเสนอ

อ้างอิง

แนะ

(ถ้ามี)
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2.2 นโยบาย สพฐ.ด้านโอกาส “เราจะไม่ทงิ ้ ใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่าเทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ ประกอบ
ด้วย จุดเน้นที่ 1 และ จุดเน้นที่ 3
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25642565 ฉบับลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ข้อ 8 ข้อ 11 และ QW. ข้อ 7

สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 3
เรื่อง เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน : กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทุกหน่วยงานที่จด
ั การศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางในการนำเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน (ทัง้ เด็กปกติและเด็กพิการ) กลับเข้าสูร่ ะบบ
การศึกษาให้มากทีส
่ ด
ุ โดยหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ สพฐ. สอศ. สช.และ กศน.บูรณา
การทำงานร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้รบ
ั การศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้เรียนต่อในระดับทีส
่ งู
ขึน
้ รวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ
จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอ

(ถ้ามี)

แนะ
2.2.1 จุดเน้นที่ 1 เร่ง 1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

.............................  โครงการ

แก้ปัญหากลุม
่ ผูเ้ รียน

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ด้าน

..................................................

ทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ

โอกาส“เราจะไม่ทงิ ้ ใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่า

.................................................. .............................

...........

 นวัตกรรม
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอ

(ถ้ามี)

แนะ
จากสถานการณ์การ

เทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ ตามจุดเน้นที่

...........

แพร่ระบาดของโรค

1 เน้นการเพิม
่ โอกาสในการเข้าถึงการ

เชิงคุณภาพ

โควิด – 19 โดยเพิม
่
ศึกษา โดยมี

..................................................

โอกาสในการเข้าถึง

..................................................

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

การศึกษา ฟื้ นฟู

................................................................................. ...........

ภาวะถดถอย

...............................................

ทางการเรียนรู้

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

(Learning Loss
Recovery) ให้กับผู้

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ
2

เรียนทุกระดับ รวม

 1 ทุกขนาด

ทัง้ ลดความเครียด

 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้

และสุขภาพจิตของ
ผู้เรียน

มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง

หมายเหตุ :

 ขนาดใหญ่

นโยบายด้านโอกาส

 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ในจุดเน้นที่ 1 เน้น

(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน

...........

 อื่น ๆ
ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอ

(ถ้ามี)

แนะ
การเพิม
่ โอกาสใน

ข้อ 1 หรือ ข้อ 2

การเข้าถึงการ

 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้

ศึกษา

 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอ
สังเขป)..................................................

2.2.2 จุดเน้นที่ 3 ส่ง 1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

เสริมให้เด็กปฐมวัยที่

...........................................

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้าน

มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้ โอกาส “เราจะไม่ทงิ ้ ใคร ไว้ข้างหลัง”: เท่า
เรียนระดับการศึกษา

เทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ ตามจุดเน้นที่

ขัน
้ พืน
้ ฐาน เข้าถึง

3 โดยมี

โอกาสทางการศึกษา

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

...........................
เชิงคุณภาพ
...........................................

.........................  โครงการ
...............

 นวัตกรรม

.........................

 อื่น ๆ

...............

ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอ

(ถ้ามี)

แนะ
และป้ องกันการหลุด

................................................................................. ...........................

ออกจากระบบ รวม

...............................................

ทัง้ ช่วยเหลือเด็ก

.................................................................................

ตกหล่น เด็กออก

...............................................

กลางคัน และเด็ก

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

พิการทีค
่ น
้ พบจาก
การปั กหมุดบ้านเด็ก

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ
2

พิการให้กลับเข้าสู่

 1 ทุกขนาด

ระบบการศึกษา

 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน
ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้

17

จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอ

(ถ้ามี)

แนะ
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
.................................................................................
................................................
.................................................................................
................................................

18
2.3 ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และ ตลาด” : คุณภาพผู้
เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 และ จุดเน้นที่ 6
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ฉบับลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ข้อ 1 ข้อ 2

ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2

สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 5
เรื่อง การพัฒนาครู : หาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
จากเดิมที่เป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ให้เป็ น Coaching ฯ
ทัง้ นีเ้ นื่องจากการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบตัว จากโทรศัพท์มือ
ถือ
ทำอย่างไรให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเปลี่ยนกระบวนการคิดของครู
(Mindset)ในการพัฒนาเด็ก เพื่อตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิต

การประกอบอาชีพ สอดคล้องตามศตวรรษที่

21
ตอบสนองนโยบาย ศธ.ปี 2565 ตามประกาศ ศธ. นโยบาย ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 2 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

19
เรื่อง การจัดทำแพลตฟอร์มกลาง : เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ หรือเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน มีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าถึง

และครูสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดการ

เรียนการสอนได้ด้วย

จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
2.3.1 จุดเน้นที่ 1 เร่ง 1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

..........................  โครงการ

แก้ปัญหากลุม
่ ผูเ้ รียนที่

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ

...........................................

ได้รบ
ั ผลกระทบจาก

“ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้

........................................... ..........................

สถานการณ์การแพร่

เรียน ชุมชน และ ตลาด”: คุณภาพผูเ้ รียน

...........................................

ระบาดของโรคโควิด – คุณภาพผูบ
้ ริหาร ครู และบุคลากร คุณภาพการ ....
19 โดยเพิม
่ โอกาสใน

บริหารจัดการศึกษา

การเข้าถึงการศึกษา

ฟื้ นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

...........................................

ฟื้ นฟูภาวะถดถอย

(Learning Loss Recovery) โดยมี

...........................................

ทางการเรียนรู้

ตามจุดเน้นที่ 1 เน้น

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

...........................................

....

(Learning Loss

.....................................................................................

Recovery) ให้กับผู้

...........................................

เชิงคุณภาพ

เรียนทุกระดับ รวม

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

...........................................

ทัง้ ลดความเครียด

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ...........................................

..............
..............

 นวัตกรรม
 อื่น ๆ
ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
และสุขภาพจิตของผู้

 1 ทุกขนาด

...........................................

เรียน

 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้

....

หมายเหตุ :

มากกว่า 1 ข้อ)

...........................................

นโยบายด้านโอกาส ใน

 ขนาดเล็ก

...........................................

จุดเน้นที่ 1 ฟื้ นฟูภาวะ

 ขนาดกลาง

...........................................

ถดถอยทางการเรียนรู้

 ขนาดใหญ่

....

(Learning Loss
Recovery) ให้กับผู้
เรียนทุกระดับ

 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid-19
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
.....................................................................................
............................................
.....................................................................................
............................................
..........................  โครงการ

2.3.2 จุดเน้นที่ 4

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

พัฒนาหลักสูตร

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ

...........................................

สถานศึกษาที่เน้น

“ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้

สมรรถนะและการ

เรียน ชุมชน และ ตลาด” : คุณภาพผูเ้ รียน

จัดทำกรอบ

........................................... ..........................  อื่น ๆ
...........................................
..............
ระบุ..........

คุณภาพผูบ
้ ริหาร ครู และบุคลากร คุณภาพการ .............

หลักสูตรรวมทัง้ จัด

บริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 4 โดยมี

...........................................

กระบวนการเรียนรู้

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

...........................................

ทางประวัตศ
ิ าสตร์

..................................................................................... ...........................................

หน้าที่พลเมืองและ

...........................................

ศีลธรรมให้เหมาะ

.....................................................................................

.............

..............

 นวัตกรรม
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
สมตามวัยของผู้
เรียน

...........................................

เชิงคุณภาพ

..................................................................................... ...........................................
...........................................

...........................................

..................................................................................... ...........................................
...........................................

.............

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

...........................................

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ...........................................
 1 ทุกขนาด

...........................................

 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้

.............

มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid-19
รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
.....................................................................................
.......................................................

2.3.3 จุดเน้นที่ 5

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

จัดการอบรมครู

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้าน

...........................................

โดยใช้พ้น
ื ทีเ่ ป็ น

คุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความ

ฐาน พร้อมกับการ

ต้องการของ ผูเ้ รียน ชุมชน และ ตลาด”:

........................................... ........................  อื่น ๆ
...........................................
................
ระบุ..........

........................  โครงการ
................

 นวัตกรรม
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
ส่งเสริมทักษะการ

คุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพผูบ
้ ริหาร ครู และ

สอนแบบออนไลน์

บุคลากร คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

อย่างประสิทธิภาพ ตามจุดเน้นที่ 5 โดยมี
และการให้ความรู้

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

.............
...........................................
...........................................
...........................................
.............

ด้านการวางแผน

...............................................................................

และการสร้างวินย
ั

.................................................

ด้านการเงินและ

............................................................................... ...........................................

การออม เพื่อแก้ไข .................................................
ปั ญหาหนีส
้ ินครู

เชิงคุณภาพ
...........................................

............................................................................... ...........................................
.................................................

.............

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

...........................................

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ...........................................
...........................................
 1 ทุกขนาด
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)

.............
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid-19
รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
...............................................................................
..................................................
...............................................................................
..................................................
2.3.4 จุดเน้นที่ 6
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ

...........................................

“ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้
เรียน ชุมชน และ ตลาด”: คุณภาพผูเ้ รียน

กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูป
แบบ(Active

Learning) มีการวัด

...........................................
...........................................

..................................................................................... ...........................................
.......................................................

.............

.....................................................................................
.......................................................

..............

 นวัตกรรม

........................................... ..........................  อื่น ๆ
..............
...........................................
ระบุ..........

คุณภาพผูบ
้ ริหาร ครู และบุคลากร คุณภาพการ .............

เรียนมีส่วนร่วมและมี บริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 6 โดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

..........................  โครงการ

เชิงคุณภาพ

............................................................................... ...........................................
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
และประเมินผลในชัน
้

.................................................

เรียน เพื่อพัฒนา การ

............................................................................... ...........................................

เรียนรูแ
้ ละสมรรถนะ

.................................................

.............

ของผู้เรียน

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย

...........................................

(Assessment for
Learning) ทุกระดับ

...........................................

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ...........................................
...........................................
 1 ทุกขนาด
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน ข้อ
1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้

.............
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อ

(ถ้ามี)

เสนอแนะ
 2 ไม่ครบทุกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ (
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พื้นที่ราบ
 พื้นที่เกาะแก่ง
 พื้นที่สูง
 พื้นที่ระบาด Covid19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
.....................................................................................
......................................................
.....................................................................................
.......................................................
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2.4 ด้านประสิทธิภาพ “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูก
ต้องและเป็ นปั จจุบัน" : การกระจายอำนาจ
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบการ
ศึกษาขัน
้ พื้นฐาน ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 7 จุดเน้นที่ 8
และ จุดเน้นที่ 9

30
สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
ฉบับลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2

สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25642565 ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 10 และ QW ข้อ 3

เรื่อง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก : เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จำนวนโรงเรียนขนาด
เล็กที่มจ
ี ำนวนมาก ปั ญหาครูไม่ครบชัน
้ ไม่ครบวิชาเอก จึงมีแนวคิดในการสร้างโรงเรียนเครือข่าย ให้มก
ี ารใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ซึ่งขณะนีไ้ ด้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โรงเรียนคุณภาพ” ทัง้ นี ้ ยกเว้นโรงเรียน Stand Alone
ที่ยังต้องคงอยู่ (เนื่องจากสภาพของพื้นที่ตงั ้ ) ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วย
สนองตอบนโยบาย ศธ.ข้อ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เรื่อง กฎระเบียบต่าง ๆ : ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยยึดผลลัพธ์ คือ เด็ก และ ครู เป็ นสำคัญ เพื่อ
ให้การทำงานบรรลุเป้ าหมายได้เร็วขึน
้
จุดเน้น สพฐ.
2.4.1 จุดเน้นที่ 7
ยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน
ประจำพักนอน
สำหรับโรงเรียนที่

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้าน

......................................................

ประสิทธิภาพ “น้อมนำหลักปรัชญาของ

......................................................

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบน

.........................

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบน
ั ":

......................................................

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)

................................  โครงการ
........
................................
........

 นวัตกรรม
 อื่น ๆ
ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

อยู่ในพื้นที่สูง ห่าง

การกระจายอำนาจ การมีสว
่ นร่วมจากภาค

......................................................

ไกล และถิ่น
ทุรกันดาร

รายงาน

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)

ประชาสังคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม .........................
มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบ

หมายเหตุ ในกรณี การศึกษาขัน
้ พื้นฐาน ตามจุดเน้นที่ 7
ที่ไม่มีนักเรียนพัก โดยมี
นอน ไม่ต้อง

ปั ญหา

1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
...............................................................................
.................................................
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
.............................................................................

เชิงคุณภาพ
......................................................
......................................................
.........................
......................................................
......................................................
.........................

..............................................
2.4.2 จุดเน้นที่ 8
มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ทุก
ระดับ

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เชิงปริมาณ

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้าน

......................................................

ประสิทธิภาพ “น้อมนำหลักปรัชญาของ

....................................

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบน

......................................................

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบัน" :

....................................

การกระจายอำนาจ การมีสว
่ นร่วมจาก

................................  โครงการ
........
................................
........

 นวัตกรรม
 อื่น ๆ
ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน
ภาคประชา-สังคม การขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความ
รับผิดชอบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน ตามจุด
เน้นที่ 8 โดยมี
1.1 วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
...............................................................................
.................................................
โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ
ข้อ 2
 1 ทุกขนาด
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ขนาด)
 ขนาดเล็ก
 ขนาดกลาง
 ขนาดใหญ่
 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ
......................................................
....................................
......................................................
....................................

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)

(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน
ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ที่
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ขนาด)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
...............................................................................
..................................................
...............................................................................
..................................................
2.4.3 จุดเน้นที่ 9

1. สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

เพิ่มประสิทธิภาพ

ให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ด้าน

การบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ “น้อมนำหลักปรัชญาของ

เชิงปริมาณ
......................................................

................................  โครงการ
........
................................

 นวัตกรรม
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ศึกษา โดยการกระ เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาลบน

....................................

จายอำนาจและใช้

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบัน" :

......................................................

พื้นทีเ่ ป็ นฐาน เพื่อ

การกระจายอำนาจ การมีสว
่ นร่วมจาก

....................................

สร้างความเข้มแข็ง

ภาคประชา-สังคม การขับเคลื่อนโดย

โดยการจัดสรร

นวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความ

เชิงคุณภาพ

กรอบวงเงินงบ

รับผิดชอบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน ตามจุด

......................................................

ประมาณ(Block

เน้นที่ 9 ซึง่ กลุม
่ เป้ าหมาย คือโรงเรียนใน

....................................

Grant) ตามหลัก โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี
ธรรมาภิบาล ให้
กับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

1.1

วิธก
ี าร/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม

...................................................................
..................................
โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(1) โปรดเลือกประเภทโรงเรียนคุณภาพ
ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกประเภท
 2 ไม่ครบทุกประเภท ( เลือก
ได้มากกว่า 1 ขนาด)
 โรงเรียนคุณภาพ

......................................................
....................................

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)

........

 อื่น ๆ
ระบุ..........
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน
ระดับประถมศึกษา
 โรงเรียนคุณภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียน Stand
Alone
(2) โปรดเลือกลักษณะพืน
้ ทีต
่ งั้ ของโรงเรียน
ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 1 ทุกลักษณะพืน
้ ที่
 2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้
มากกว่า 1 ขนาด)
 พืน
้ ทีร่ าบ
 พืน
้ ทีเ่ กาะแก่ง
 พืน
้ ทีส
่ งู
 พืน
้ ทีร่ ะบาด Covid19 รุนแรง
1.2 นวัตกรรม (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป)
...............................................................................
..................................................

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)
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จุดเน้น สพฐ.

วิธีการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปั ญหา

เอกสารอ้างอิง

และข้อเสนอแนะ

(ถ้ามี)

...............................................................................
..................................................

ตอนที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อ สพฐ.
3.1 ปั ญหา อุปสรรค ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
.......................................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนานโยบาย ระดับ
สพฐ. ..............................................................................................................................................................................

