แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

เอกสารลาดับที่ 1 / 2562
กลุ่มนโนยายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
http://www.chon2.go.th

คำนำ
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ประกอบด้วย งบประจำสำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนและโครงกำรกิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยที่ได้ให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในกำร
ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำให้บรรลุ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไปสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนนสำยพนัส
นิคม-ทุ่งเหียง ตำบลบ้ำนช้ำง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดชลบุรี
ประมำณ 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิค ม อำเภอพำนทอง
อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกำะจันทร์
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอบ้ำนบึง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นที่
รำบลุ่ม และที่รำบเหมำะแก่กำรทำนำ ทำไร่ และทำสวนผลไม้ โดยเฉพำะในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอ
พำนทอง ส่วนพื้นที่ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอเกำะจันทร์ พื้นที่จะเป็นที่รำบค่อนข้ำงสูงและมีเนินเขำ
เตี้ย ๆ มีป่ำไม้อยู่บ้ำงเล็กน้อย ตั้งอยู่ในเขตอำกำศร้อนชื้น มีฝนตกพอสมควร
กำรประกอบอำชีพของประชำกร
ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม และรับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม
ในบำงแห่งที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีกำรทำสวนผักและผลไม้ ซึ่งทำเป็นแบบพอยังชีพ
เส้นทำงคมนำคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 มีเส้นทำงคมนำคมผ่ำน ดังนี้
เส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์ ถนนสำยหลักสำคัญ คือ ถนนศุขประยูร เริ่มต้นจำกอำเภอเมือง
ชลบุรี ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทำง 25 กิโลเมตร ถนนสำยฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม จำกอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทำง 29 กิโลเมตรถนนสำยยุทธศำสตร์ (สำย 331) จำกอำเภอ
บำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถึงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ระยะทำง 111 กิโลเมตร
เส้นทำงคมนำคมทำงรถไฟ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 มีเส้นทำง
รถไฟสำยฉะเชิงเทรำ- พลูตำหลวง ผ่ำนสถำนีอำเภอพำนทอง
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บทบำทอำนำจหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 มำตรำ 33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ยึดเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยแบ่งเป็นเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจ
หน้ำที่ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแลติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำสถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ด ำเนิ น กำรและประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบั ติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิ บั ติห น้ ำที่ อื่ น เกี่ ย วกับ กิ จกำรภำยในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำที่ มิ ได้ระบุ ให้ เป็ น หน้ ำที่ ข อง
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยแบ่งส่วนรำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 2 ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร (Administration Group)
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (Personnel Administration Group)
3. กลุ่มนโยบำยและแผน (Policy and Planning Group)
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (Promotion of Educational Provision Group)
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (Supervision, Monitoring and
Evaluation for Educational Provision Group)
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group)
7. หน่วยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Group)
8. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำทำงไกล เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (Distance Learning
Information and Communication Technology Group)
9. กลุ่ ม พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ (Teachers and Basic Education Personnel
Development Bureau)
10. กลุ่มกฎหมำยและคดี (Law Group and Litigation)

เขตพื้นที่บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำในเขต
อำเภอพนัสนิคม อำเภอพำนทอง อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกำะจันทร์ ดังนี้
เขตพื้นที่
หมู่บ้ำน
ตำบล
เทศบำล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อำเภอพนัสนิคม
185
20
4
16
อำเภอพำนทอง
52
11
2
8
อำเภอบ่อทอง
47
6
2
5
อำเภอเกำะจันทร์
27
2
3
1
ที่มำ:กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

4

อำเภอพนัสนิคม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 20 ตำบล 185 หมู่บ้ำน
เทศบำลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองพนัสนิคม
เทศบำลตำบล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลหมอนนำง ,เทศบำลตำบลกุฏโง้ง, เทศบำลตำบล
หัวถนน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 16 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหน้ำพระธำตุ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลวัดหลวง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเซิด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเริก องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำข้ำม องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองปรือ องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลหนองขยำด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งขวำง
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลหนองเหี ย ง องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลนำวังหิ น องค์กำรบริห ำรส่วนตำบล
บ้ ำนช้ำง องค์กำรบริ ห ำรส่ว นตำบลโคกเพลำะ องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลไร่ห ลั กทอง องค์กำรบริห ำร
ส่วนตำบลนำมะตูม
อำเภอพำนทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตำบล 52 หมู่บ้ำน
เทศบำลตำบล 2 แห่ง ได้แก่เทศบาลตาบลพานทอง เทศบาลตาบลหนองตาลึง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลพานทองหนองกะขะ
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบโป่ ง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงษ์ องค์การบริห ารส่วนตาบล
โคกขี้หนอน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าประดู่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางนาง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอบ่อทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 ตำบล 47 หมู่บ้ำน
เทศบำลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลบ่อทอง เทศบำลตำบลธำตุทอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อทอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อกวำงทอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกษตรสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอเกำะจันทร์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 27 หมู่บ้ำน
เทศบำลเมือง 1 แห่ง ได้แก่เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ
เทศบำลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลเกำะจันทร์ และเทศบำลตำบลท่ำบุญมี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 1 แห่ง ได้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำบุญมี

5

โครงสร้ างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 2

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

6

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

ขนำดโรงเรียน (สังกัด สพฐ.)
อำเภอ

กลำง

1 - 120 คน

121 – 600 คน

พนัสนิคม

20

27

-

1

48

พำนทอง

8

12

3

-

23

บ่อทอง

12

13

1

-

26

เกำะจันทร์

8

5

2

-

15

48

57

6

1

112

รวมทั้งสิ้น

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

รวม

เล็ก

601 – 1500 คน 1501 คนขึ้นไป

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561
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จำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2561
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

ชำย

หญิง

รวม

อนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ)

281

256

537

34

อนุบำล 2

1,299

1,208

2,507

138

อนุบำล 3

1,477

1,335

2,812

141

3,057

2,799

5,856

313

ประถมศึกษำปีที่ 1

1,650

1,519

3,169

144

ประถมศึกษำปีที่ 2

1,479

1,282

2,761

141

ประถมศึกษำปีที่ 3

1,479

1,363

2,842

140

ประถมศึกษำปีที่ 4

1,547

1,317

2,864

141

ประถมศึกษำปีที่ 5

1,481

1,365

2,846

138

ประถมศึกษำปีที่ 6

1,423

1,332

2,775

138

รวมระดับประถมศึกษำ

9,079

8,178

17,257

842

มัธยมศึกษำปีที่ 1

494

430

924

34

มัธยมศึกษำปีที่ 2

549

417

966

35

มัธยมศึกษำปีที่ 3

407

365

772

33

รวมระดับมัธยมต้น

1,450

1,212

2,662

102

รวมทั้งสิ้น

13,586

12,189

25,775

1,257

รวมระดับอนุบำล

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561
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ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561)
ครูตำม จ.18
ผู้บริหำรโรงเรียน
รองผู้บริหำรโรงเรียน
ครู
ลูกจ้ำงประจำ

จำนวน
112
18
1,319
46
1,495

รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
จำนวน
วุฒิกำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(คน) ต่ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยกำร / รองผู้อำนวยกำร
3
2
1
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
9
9
กำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มอำนวยกำร
4
3
1
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
5
4
1
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
6
4
2
กลุ่มนโยบำยและแผน
5
4
1
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
5
4
1
หน่วยตรวจสอบภำยใน
1
1
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
1
1
สนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2
2
กลุ่มกฎหมำยและคดี
2
1
1
ลูกจ้ำงประจำ
2
2
ลูกจ้ำงประจำชั่วครำว
14
9
5
รวมทั้งสิ้น

59

11

28

19

1

9

คณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกิดจำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิก ำร พ.ศ. 2546 ได้กำหนดว่ำกำรบริห ำรและกำรจัด กำรศึกษำขั้น พื้ นฐำนให้ ยึดเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำโดยคำนึงถึงปริมำณสถำนศึกษำจำนวนประชำกรวัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย
เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
สภำกำรศึกษำแห่งชำติมีอำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่
กำรกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประสำนส่งเสริมและ
สนับ สนุ น สถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประสำนและส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุ คคลครอบครัว องค์กรชุม ชนองค์กรเอกชนองค์กรวิช ำชีพ สถำบันศำสนำสถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
( ก.ต.ป.น.)
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีอำนำจหน้ำที่ตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ พ.ศ. 2549 ข้อ 25
ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำหนดแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. พิจำรณำแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. ติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด
5. รับทรำบผลกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. ประสำนงำนกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและคณะกรรมกำรอื่นที่มีลักษณะงำนเช่นเดียวกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจำเป็น
8. ปฏิ บั ติ งำนตำมที่ คณะกรรมกำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรจัด กำรศึก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
ตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯดังกล่ำวข้ำงต้นมีหัวหน้ำกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรพร้อมด้วยกลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่ ดังนี้
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1. ใช้และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ
2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุ กรรมกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัยกำรบริห ำรและกำรดำเนิ นกำรพั ฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำ
3. เสนอแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4. เสนอรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
5. จัดทำและเสนอแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
7. ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฯติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำตำมแผนที่กำหนด
8. เสนอแนวทำงข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
9. เสนอรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจำปี
10. ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
11. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่นและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กล่ำวโดยสรุป คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)จะทำหน้ำที่ในกำรชี้บอกถึงกำรขับเคลื่อนผลกำรดำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถนำผลในส่วนนี้ไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งภำระหน้ำที่
กำรติดตำมประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสถำนศึกษำในกำรรองรับกำรกระจำยอำนำจด้วย
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ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ 2561 และได้สรุปผลกำรดำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยม
ศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ที่

วิชำ

1
2
3
4

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

ปีกำรศึกษำ
2558
51.26
39.42
45.11
44.19

ปีกำรศึกษำ
2559
54.71
33.75
41.34
42.15

ปีกำรศึกษำ
2560
48.75
35.38
39.02
40.09

เพิ่ม/ลด
+/-5.96
+1.63
-2.32
-2.06

ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2558

51.26

39.42

45.11

44.19

ปี การศึกษา 2559

54.71

33.75

41.34

42.15

ปี การศึกษา 2560

48.75

35.38

39.02

40.09
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ที่

วิชำ

1
2
3
4

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

ปีกำรศึกษำ
2558
41.43
26.98
28.57
35.24

ปีกำรศึกษำ
2559
43.94
27.38
25.10
33.92

ปีกำรศึกษำ
2560
47.24
27.60
26.30
31.11

ปี60-ปี59
+/+3.30
+0.22
+1.20
-2.81

ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
50
45
40
35
30

25
20
15
10
5
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2558

41.43

26.98

28.57

35.24

ปี การศึกษา 2559

43.94

27.38

25.10

33.92

ปี การศึกษา 2560

47.24

27.60

26.30

31.11
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ที่

วิชำ

1
2
3

ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล

ปีกำรศึกษำ
2558
48.40
41.29
50.72

ปีกำรศึกษำ
2559
52.88
36.87
55.42

ปีกำรศึกษำ
2560
52.48
37.85
45.69

ผลสอบ NT ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ด้ านภาษา

ด้ านคานวณ

ด้ านเหตุผล

ปี การศึกษา 2558

48.4

41.29

50.72

ปี การศึกษา 2559

52.88

36.87

55.42

ปี การศึกษา 2560

52.48

37.85

45.69

ปี60-ปี59
+/-0.40
+0.98
-9.73
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ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติรำชกำร (มำตรำ
44)ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร KRS (KPI Report
System) มีผลกำรปฏิบัติรำชกำร อยู่ในระดับมำตรฐำน ดังนี้
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 อยู่ในระดับ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับ สูงกว่ำเป้ำหมำย
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 3 อยู่ในระดับ สูงกว่ำเป้ำหมำย
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้ รับ คะแนนกำร
ประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ ได้ลำดับ ที่ 21
จำก 225 เขต ได้คะแนนร้อยละ 91.60
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้นากรอบทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิ เวศ อย่ างไรก็ต าม ประเทศไทยยังมีความท้ าทายต่อการพั ฒ นาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์ เศรษฐกิจ โลกที่ ยั งไม่ ฟื้ น ได้ เต็ ม ที่ โครงสร้างเศรษฐกิ จไทยที่ ยังไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นด้ วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภ าพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนา
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญ
ต่อการพั ฒ นาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุ ข โครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมี ปัญหา
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทาให้ประเทศ
ไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่า งยั่งยืน ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒ นาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุ ติธรรม และปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศ
ในมิ ติต่าง ๆ มีค วามท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่ ว นของเสถียรภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่น คงทางสั งคม การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่ งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านยั งคงเป็ นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสาคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากล
ต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เกิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็ น ปั จ จัย สนั บ สนุ น หลักที่ช่วยทาให้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลั บมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมี ค วามหลากหลายเพิ่ มมากขึ้น การแข่ งขั น ที่ ค าดว่าจะรุน แรงขึ้ น ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ แตกต่างกัน ดังนั้ น การเตรีย มความพร้อมของประชากรให้ มีคุณ ภาพและการนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
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ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่ า งชาติ เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ ล ดลง ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นการเปิ ด เสรี ในภู มิ ภ าคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่ อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒ นาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิง
แรงงานมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ ง จะยิ่ งท าให้ เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง กับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้า ขณะที่ระบบนิ เวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่ อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสู งในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภ าพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมี ความเข้มข้น และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพั ฒ นาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจ
นาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้ น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปั จจุ บั น และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้ว ยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ ต้องการทักษะระดับ ต่า
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ ที่จะทาให้ เกิดการพัฒ นาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
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ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง
และมีความซับ ซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒ นา
ประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ แ ละกติก าใหม่ ๆ และมาตรฐานที่ สู งขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ ง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้น ฐาน รวมทั้งการให้ ความสาคัญ กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ ประเทศไทย
สามารถยกระดับ เป็ น เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒ นาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจาผลประโยชน์ จากการพัฒ นา ลดปัญ หาความเหลื่ อมล้า และนาไปสู่ การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒ นาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่ าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้ งภายในประเทศ โดยที่ น โยบายการพั ฒ นาต่ าง ๆ จาเป็ น ต้ องค านึ งถึ งความสอดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒ นาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
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ยุทธศาสตร์ชาติจ ะเป็ นเป้ าหมายใหญ่ ในการขับเคลื่ อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อ ให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น คติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่ น คงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออม
สาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒ นาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้ ม แข็ ง ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศต่ า ง ๆทั้ ง ในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทา
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้ แก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญาทุ น ทางการเงิน ทุ น ที่ เป็ น เครื่อ งมื อ เครื่องจัก ร ทุ น ทางสั งคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนายุทธศาสตร์ชาติ
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับ การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณ ภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรีย นรู้ต ลอดชีวิต สร้ างความเสมอภาคด้านการศึก ษาแก่ผู้ เรีย นทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย ยกระดับ คุณ ภาพและ
ประสิทธิภ าพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และประสิทธิภาพของการจั ดการศึกษาทุกระดับ และจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่ น คงแก่ป ระเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพ
ของกาลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพั ฒ นาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณ ธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาระเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น าประเทศไทยก้าวข้ามกั บ ดั ก ประเทศที่ มี รายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) ตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เที ยบเท่ าที่ รั ฐต้ องจั ดให้ ฟรี โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย ผู้ เรียนพิ การได้ รับการพั ฒ นาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานอย่า ง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มี คุณ ภาพ สามารถพัฒ นาผู้ เรียนให้ บรรลุ ขี ดความสามารถเต็ มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตั ว ชี้วัดที่ ส าคัญ เช่น นั กเรีย นมี คะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้ น
พื้นฐาน ( O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment :
PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุ เป้ าหมาย (Efficiency) มีตั วชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึ กษาขนาดเล็ กที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา เป็น
ต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ทีเ่ ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200
อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุ ก ช่ ว งวั ย ในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละพื้ น ที่ พิ เศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญ จาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบรายงานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 : การจั ด การศึ กษาเพื่ อเสริม สร้างคุณ ภาพชีวิ ตที่ เป็ น มิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มมี
เป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่ วงวัย มี จิ ตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิขัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริห ารจั ดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลส่ งผลต่อคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุ กภาคส่ วนของสั งคมมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึก ษาที่ต อบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรทางการศึ ก ษารองรับ ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

3.แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564
จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning)
- การท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
วิสัยทัศ น์ : ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลางธุรกิจ)
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้เกิดความยั่งยืน) มีแหล่งงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานทาที่มั่นคง และมีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีวิต
2. ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเพื่อ
ไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มูลค่า และ
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

4.นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะ
พัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
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3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ (VISION)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นไทย
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อ เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ค่านิยม (Values)
“มุ่ งมั่น ส่ งเสริ มกำรเรีย นรู้ ควบคู่ ควำมโปร่งใส ก้ำวไกลกับองค์ กรที่ มีชีวิต มุ่งสั มฤทธิผ ลของ
เครือข่ำย ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล”
CHON 2

Core Values

C = Commitment
H = Honesty
O = Organic
N = Network
2 = Togetherness

มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเรียนรู้
ควบคู่ควำมโปร่งใส
ก้ำวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต
มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่ำย
ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวัย และมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเป็น
ธรรม
3. ครู ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทัก ษะที่ เหมำะสม และ ท ำงำน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มี ประสิ ทธิภ ำพ และเป็ นกลไกขับ เคลื่ อ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
นโยบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.บทนา
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนใน
เขตพื้นที่พิเศษเฉพำะ ที่มีควำมยำกลำบำกในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัย
เรีย นกลุ่ มชำติพัน ธุ์ กลุ่ มที่ด้อยโอกำส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้นที่ห่ ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สู ง ชำยแดน
ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่งคงของประเทศในระยะยำว
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพำะ
ได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพั นธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลสูงในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่งคง
ของประเทศในระยะยำว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒ นำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพั ฒ นำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น

28

(2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้ องกับสังคม วัฒ นธรรม และภำษำของ
ท้องถิ่น
(3) ผู้ เรี ย นในเขตพั ฒ นำพิ เศษเฉพำะกิ จจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้ ได้ รับ บริ ก ำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (พ.ศ. 2560 -2579) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(1) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
(2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน
(3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ
(5) กำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งนี้ดำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส
และกลุ่ มที่ อยู่ ในพื้ น ที่ห่ ำงไกลทุ รกัน ดำร เช่น พื้ นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับ กำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มคี ุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จ ำนวนผู้ เรีย นบ้ ำ นไกลได้ รั บ โอกำสทำงกำรศึ ก ษำจำกกำรได้ เข้ ำ พั ก ใน
โรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย
(2) จำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ใ นกำรประกอบอำหำร
กำรพัฒนำทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม
(3) จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และ
ทักษะอำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท
(4) จำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแ ลหอพักนอน ที่
มีนั กเรี ย นกลุ่ มชำติพั น ธุ์ กลุ่ ม ที่ด้ อยโอกำส กลุ่ มที่ อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ ำงไกลทุ รกั นดำร ได้ รับ กำรพั ฒ นำและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบท
(5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุ ร กั น ดำร ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภำพ และเกิ ด จิ ต สำนึ ก รั ก ในสถำบั น ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
(6) กำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำในโรงเรียนที่ มี ผู้ เรียนกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ที่ ด้ อ ย
โอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ
(7) ผู้ เรี ย นกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ที่ ด้ อ ยโอกำส และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ ำ งไกล
ทุรกันดำร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
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3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับบริบท
(2) สนั บ สนุ น งบประมำณในกำรพั ฒ นำครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำที่ดู แล
หอพักนอนตำมควำมจำเป็น และเหมำะสมกับบริบท
(3) จั ด สรรงบประมำณเพิ่ ม เติ ม ให้ โ รงเรี ย นในกลุ่ ม โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น
ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
(4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ที่
เหมำะสมกับ สภำพบริ บ ทของพื้ น ที่สู งใน ถิ่นทุ รกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ งทะเล และ เกำะแก่ง ควรท ำ
อย่ำงไร” ผ่ำนช่องทำง จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ
เช่น กำรสร้ำง Website Facebookและ Line เป็นต้น
(5) พั ฒ นำรู ป แบบและวิ ธีก ำรจั ด กำรเรีย นรู้ สื่ อ กำรเรี ย นรู้ และกำรวั ด และ
ประเมินผลที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
(6) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำ
ที่ 2
(7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่ อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมีเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำม
เป็ น เลิ ศทำงวิชำกำร มีทักษะวิช ำชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้องกับสั งคมปัจจุบัน โดยกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1)
ปรับปรุงและพัฒ นำหลักสูตรทุกระดับกำรศึ กษำให้เอื้อต่อกำรพัฒ นำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education) 2) พัฒนำ
ผู้ เรี ย นทุ ก คนให้ มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ ยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติและ
เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 4) พัฒนำผู้เรียนให้ มีทักษะ
อำชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 5) กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
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และ 7) น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ แก่ผู้ เรียนเป็ นรำยบุ คคลตำมสมรรถนะ
ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ และกำรพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมี
ทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่
3มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร
และควำมถนัด
4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้ำนที่มีพัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถ
พิเศษ ตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว
ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือกำร
อำชีพหรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และ
สำมำรถพึ่งตนเองได้ในสั งคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สำมำรถ
ป้องกันตนเองจำกปัญหำยำเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับ ปรุง และพัฒ นำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้ เอื้อต่อกำรพัฒ นำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจั ดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career
Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้อง
กับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นกำรพัฒ นำสมรรถนะผู้เรียน เป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็ น ประมุข เป็ น พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง
รักในสถำบั น หลั กของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข และเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4ด้ำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นเฉพำะของ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ
3.2 พัฒ นำผู้เรียนทุกคนให้ มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิป ไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลั กคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร จัด กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม ที่กำหนด
3.3 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีควำมเป็นเลิศ ด้ำน
วิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

32

3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้ำนผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำ ในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy)
6) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น สมรรถนะที่ จ ำเป็ น ด้ ำ นกำรรู้ เรื่ อ ง
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น สมรรถนะที่ จ ำเป็ น ด้ ำ นกำรรู้ เรื่ อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่ อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
9) ร้ อยละของผู้ เรียนที่ มีทักษะด้ ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้น
พื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำก ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA
(2) ด้ำนสถำนศึกษำ
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจั ดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษำ
3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พั ฒ นำผู้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นร่ ำ งกำย อำรมณ์ สั ง คม
สติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่ งเสริม สนับสนุ นให้ ส ถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลำกหลำย
(4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่ จำ
เป็น 3 ด้ำน
1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พั ฒ นำผู้ เรี ย นให้ มี ส มรรถนะด้ ำ นดิ จิ ทั ล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
(9) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึก ษำจั ดกำรเรียนรู้ที่ ให้ ผู้ เรีย นได้เรียนรู้ผ่ ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEMศึกษำ
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถำนศึ ก ษำจั ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบมุ่ ง เน้ น กำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น
1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
5) ควำมรู้ ด้ ำ นคณิ ต ศำสตร์ และระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์
(13) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำประเมิ น สมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย
จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน
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(15) ให้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งมื อ กำรวั ด และประเมิ น อิ งสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนนำไปสู่ควำมเป็นเลิศ
ในแต่ละด้ำน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพำะด้ำน
(18) พั ฒ นำศั ก ยภำพของผู้ เรี ย นตำมควำมถนั ด และเป็ น นวั ต กร ผู้ ส ร้ ำ ง
นวัตกรรม
3.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้ เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
อิงสมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิ
ศึกษำหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ ใน
ทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
(5) ส่ งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย
(6) ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำด้ ำ นอำรมณ์ และสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และเศรษฐกิจ เพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยืน (Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้ บรรลุเป้ ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒ นำ
อย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒ นำผู้เรียนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพื่อ กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่ งเสริม สนับสนุนให้ ส ถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่ งแวดล้ อม
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
3.6 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะ
อำชีพ ทักษะกำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ
(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีควำมต้องกำรจำเป็น พิ เศษ ได้รับ กำรส่ งเสริมให้ มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ให้ บ ริ ก ำรช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม (Early Intervention: EI) ที่ ศู น ย์
กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำกำรจัด กำรศึ กษำส ำหรับ ผู้ เรียนที่ มี ค วำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียน
เฉพำะควำมพิกำร
(4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะ
กำรดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่ งเสริ ม กำรจัด กิจกรรมกำรเรีย นกำรสอนตำมโครงกำรอัน เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริฯ
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(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และ
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
(11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
(13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิง
บูรณำกำร
(14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
(15) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงำนและสถำนศึ กษำจั ดท ำ รวบรวม ผลิ ต
พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
(16) ส ำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่ งแวดล้ อ มในสถำนศึ ก ษำ จัด ท ำผั ง
บริเวณ จัดทำแบบรูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับคนพิกำรจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพื้นที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นเป็ น รำยบุ ค คลตำมสมรรถนะ ควำมต้ อ งกำร และควำมถนั ด สร้ ำ งสั ง คมฐำนควำมรู้
(Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒ นำตนเองผ่ำน Digital
Platform
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3.7.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพื่อให้บริกำร Digital Textbook ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พั ฒ นำ Digital Platformเพื่ อ ตอบสนองต่ อ กำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) สถำนศึกษำสนั บ สนุ น ส่ งเสริมให้ ผู้ เรีย นเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองผ่ ำน Digital
Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
กำรปรั บ เปลี่ ย นระบบกำรผลิ ตและพั ฒ นำผู้ บ ริห ำร ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำทุ ก
ประเภท ตั้งแต่กำรจูงใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็น ครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพ
และสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุค
ใหม่ที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง โดยปรับ
บทบำทจำก “ครูสอน” เป็ น “โค้ช” หรือ “ผู้ อำนวยกำรกำรเรียนรู้ ” สร้ำงเครือข่ำยพัฒ นำครูให้ มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่
อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ วำงแผนกำรผลิต
และพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรกำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ต่ำง ๆ ให้ ส ำมำรถจูงใจบุ คคลที่เก่ง ดี มีควำมรู้ มำเป็ นครู มีกำรวำงแผนอัตรำกำลังระยะยำว (20 ปี )
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยนำ Digital
Platform มำเป็น เครื่องมือทั้งกำรพัฒ นำ อบรมครู และกำรจัดทำฐำนข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัติครู ประวัติกำรพัฒนำ ฝึกอบรม นำไปสู่กำรวิเครำะห์ วำงแผนกำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ
มีประสิทธิภำพ เป็นมืออำชีพ และมีทักษะวิชำชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู
ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี
(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน
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3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน
และควำมต้องกำรครู
(2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรกำหนดสมรรถนะครู ให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
(3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้อ งกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ
20 ปี
(5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู
3.2 พั ฒ นำผู้ บ ริ ห ำร ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ประเภท ให้ มี ส มรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้ บ ริห ำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนครบตำมควำมจำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ผู้ บ ริ ห ำร ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสำมำรถพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
สถำนศึ ก ษำ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และกำรวั ด ประเมิ น ผลอย่ำ งมี คุ ณ ภำพในรูป แบบที่ ห ลำกหลำย ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ในกำรพั ฒ นำตนเอง (Need
Assessment) ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและ
ครบวงจร
(2) กำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำ
หลักสูตรที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรั บ
กำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(5) ส่ งเสริ มและพัฒ นำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิช ำชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำครู ใ ห้ อ อกแบบกำรเรี ย นรู้ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ให้
สอดคล้องกับ กำรวัดประเมิน ผลที่เน้ นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้
มีควำมรู้ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogyทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่
3
(8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒ นำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
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(10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒ นำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Faceto-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศำ)
3.3 นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ
(2) ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ที่ พั ฒ นำตนเองผ่ ำ นระบบ Digital
Technology
(3) ร้อยละของ Digital Contentเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) พั ฒ นำ Digital Platform เพื่อใช้ในกำรพัฒ นำผู้ บริห ำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัด กำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
(3) พั ฒ นำ Digital Content ในองค์ ควำมรู้กำรจั ดกำรศึก ษำในสำขำที่ ข ำด
แคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
และผูเ้ รียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. บทนา
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมี มำตรฐำน โดย 1) เน้นกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบตั้งแต่กำรสำมะโนประชำกรวัยเรียน กำรรับเด็กเข้ำเรียน กำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรเข้ำเรียน กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคั น ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
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พื้นที่ และกำรระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 2) ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำน
ต่ำง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มำตรฐำน
ด้ำนครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรบริห ำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำนระบบงบประมำณ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำน Digital Technologyเป็นต้น 3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น พิ เศษ 4) ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนกำร
งบประมำณตั้งแต่กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง และมีควำม
เหมำะสม เพียงพอ และ 4) นำ Digital Technology มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
2. เป้าประสงค์
สร้ ำ งโอกำสให้ ป ระชำกรวั ย เรี ย นทุ ก คนเข้ ำ ถึ ง กำรบริ ก ำรกำรเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภำพ มี
มำตรฐำนเสมอกัน และลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำ
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัย
เรียน (0-6 ปี)
(3) สถำนศึ กษำร่วมมือ กั บองค์กรปกครอง ชุม ชน เอกชน และหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ
(4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถำนศึกษำจัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

41

3.2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบท
ของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ
(2) ร้ อ ยละของสถำนศึ กษำที่ ผ่ ำนกำรประเมิ น มำตรฐำนสถำนศึก ษำตำมที่
กำหนด
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น
พื้นฐำน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีมำตรฐำนเสมอกัน
ตำมบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปั จจั ยด้ำนโครงสร้ำงพื้ นฐำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวก เช่น อำคำร
เรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
4) ด้ำนงบประมำณ
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ
6) ด้ำน Digital Technology
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่กำหนด
3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) ส ำนั กงำนบริห ำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรดำเนิน งำน
และแผนปฏิบัติกำรที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(3) ทุ ก สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด มี ค วำมพร้ อ มทั้ ง ระบบ เพื่ อ สำมำรถกำรจั ด
กำรศึกษำแบบเรียนรวม
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) จั ดทำระบบข้อมูล สำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดทำกลยุทธศำสตร์
แผนกำรดำเนินงำน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรทำงำน
แบบมีส่วนร่วม
(3) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ระบบกำรจัดกำรศึ กษำพิ เศษ ที่ ผู้ เรียนสำมำรถเข้ำสู่
บริกำร ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ ในระดับเดียวกัน
และที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพ หรือกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพื่อ
สำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
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(5) จั ดให้ มีศึกษำนิเทศก์ผู้ รับ ผิ ดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิ เศษ ในกำรติดตำม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มี รู ป แบบหรื อ แนวทำงในกำรจั ด สรรงบประมำณให้ กั บ ผู้ เรี ย น และ
สถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(3) จำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อ
กับโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) สถำนศึกษำมี Digital Deviceเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำมี โ ครงข่ ำ ยสื่ อ สำรโทรคมนำคมที่ มี
ประสิทธิภำพ และปลอดภัย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
Digital
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Deviceและพัฒนำ Digital Pedagogy สำหรับ
ครูอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) โครงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนา
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้นกำรพัฒนำ
หน่วยงำนในสังกัด ให้เป็นหน่วยงำนที่มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพและประสิทธิ ภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่
ทำหน้ำที่ในกำรกำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็น
องค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็น Digitalเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุก
ภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็น
กลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ 3) ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มี
อิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ
พื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และ
5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ หน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ น ำ Digital Technology มำใช้ ในกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน ต่ำง
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์
เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด
และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
2. เป้าประสงค์
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒ นำ
ผู้เรียน ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินส่วนรำชกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรกำหนด
(2) ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณ ภำพ
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ก ำกั บ ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อ กำรบริห ำรจั ด กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
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(3) ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ส ำนั ก บริ ห ำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
(4) กำหนดให้ ห น่ว ยงำนในสั งกัดทุกหน่ วยงำนใช้ระบบกำรบริห ำรจัดกำรที่
มุ่งเน้ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้ นที่เป็นฐำน (Areabased Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ“CLUSTERs”
(2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับพื้นที่
(3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน
ฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ
3.3 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4
ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอำนำจทั้งระบบ
(3) มี รู ป แบบและแนวทำงในกำรบริ ห ำรจั ด กำรโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ให้ เกิ ด
คุณภำพ
(4) ร้อ ยละของสถำนศึก ษำมีคุ ณ ภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล
(5) จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ระบบกำรบริ ห ำรงำนของ
หน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรกำกับติดตำม
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(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำนำร่องรูปแบบ กำรกระจำยอำนำจ
เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ออกแบบโครงสร้ ำ งของสถำนศึ ก ษำ (Enterprise
Architecture) ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับกำกับติดตำมให้เหมำะกั บบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ออกแบบ พั ฒ นำ Digital Technology ใช้ ในกำรจั ด
กำรศึกษำทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เท่ำนั้น
(6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำร
พัฒนำทักษะ และคุณภำพชีวิตของชุมชน
(7) สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ
(8) น ำผลกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำร
ตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) สร้ำงมำตรฐำน และกำหนดแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
(10) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ โรงเรีย นขนำดเล็ ก มี ร ะบบกำรบริห ำรจั ด กำรที่
หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น
(11) พิ จ ำรณำแต่ งตั้ งผู้ บ ริห ำรที่ มี ศั ก ยภำพในโรงเรีย นขนำดเล็ ก พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนพิเศษและสวัสดิกำรอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอำนำจ
(13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้ ได้ตำมมำตรฐำนคุณ ภำพผู้เรี ยน สอดคล้ องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น นำไป สู่ กำรพั ฒ นำทั กษะชีวิต
ทักษะอำชีพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มี รู ป แบบหรื อ แนวทำงในกำรจั ด สรรงบประมำณให้ กั บ ผู้ เรี ย น และ
สถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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(3) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology
มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่
จำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ
และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง มี ร ะบบข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ ส ำมำรถใช้ ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่ำง ๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
(1) พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ที่
สำมำรถเชื่อมโยง และบู รณำกำรข้อมูล ด้ำนกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุ คคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำ
อำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่ กำรตัดสินใจระดับ
นโยบำยและปฏิบัติ
(2) พั ฒ นำ Digital Platform ด้ ำ นกำรเรีย นรู้ผู้ เรี ย น และบุ ค ลำกรทำงกำร
ศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
(3) พั ฒ นำ Digital Platform ด้ ำ นกำรบริ ห ำรงำน เพื่ อ สนองตอบต่ อ กำร
ปฏิบัติงำน ของบุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบตั้ ง แต่ ก ำรคั ด สรร บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ตลอดจนเชื่ อ มโยง ถึ ง กำรพั ฒ นำครู เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
(4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่กำร
พัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
(5) พัฒนำ Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่กำรวำงแผน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

47

มาตรการเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
1. นักเรียนทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของช่วงวัย
และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
2. โรงเรียนยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)
ชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 6 และชั้น มัธ ยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ห ลั ก และผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3
3. โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
ภูมิศำสตร์ และหน้ำที่พลเมืองสู่กำรปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
5. โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำร Active Learning เพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรกำรศึกษำ ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และใช้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำประถมศึ กษำชลบุ รี เขต 2 ด ำเนิน กำรศึก ษำ วิเครำะห์
นโยบำยของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน และตำมบริบ ทที่ เกี่ ยวข้อ ง ประกอบด้ ว ย
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2560 – 2579 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อนำมำกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กำกับ ดูแล ประสำน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณ ะอั น พึ ง ประสงค์
ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำร ที่ เ น้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ ง
ควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้ การดาเนิ น การ กากับ ดูแลประสาน ส่ งเสริม สนั บสนุน การจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 บรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ส่งผลให้นักเรียน
ที่มีคุณภาพได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์ และสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีระบบการบริห ารที่เหมาะสม
ทันสมัย รองรับการให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงกาหนด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไป
ตามบริ บ ทของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาชลบุ รี เขต 2 โดยก าหนดแผนการบริห าร
งบประมาณ และจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ.2562
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
งบประจ้า
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ/ชดเชยน้้ามัน
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง
4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
5 ค่าวัสดุส้านักงาน
6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7 ค่า พรบ. ประกันรถยนต์
รวม ข้อ ก
ข.ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ )
รวมค่าใช้จ่ายพืนฐานที่จ้าเป็น

งบประมาณ
250,000
100,000
100,000
50,000
350,000
300,000
60,000
1,210,000
1,000,000
2,210,000
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ครั้งที่ 1 (2,000,000 บาท)
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
- กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (N3102)
1 มหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 เช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ สพป.ชบ.2
4 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
5 ครูดีในดวงใจ
6 งานเร่งด่วนตามนโยบาย
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (1,200,000บาท)
- กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา (N3104)
สาหรับ โรงเรียนปกติ
- กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา (N3104)

สาหรับ โรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่เป็นฐาน (Area based)
7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ (10 ราย) 1,240,080
จัดสรร 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)
8 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
9 รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
10 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาศึกษานิเทศก์
11 จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต
13 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ประชุมผู้บริหาร)
14 มหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018 ประจาปี 2561
15 งานเร่งด่วนตามนโยบาย

งบประมาณ
300,000

จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

141,150 อรุณรัตน์
122,760 สมลักษณ์

24,000 ธนสร
4,900 รัชดาภรณ์
4,500 วรรณา
2,690
1,000,000

200,000
1,200,000
620,400 การเงิน
190,000 สุรางค์
42,570
150,000
30,000
3,700
105,420
50,400
7,510

นวลพร
สุรางค์
ณปภัช
ธนสร
รัชนี
สุทธิรักษ์
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ครั้งที่ 1 (2,000,000 บาท)
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

- กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (N3105)
สาหรับโรงเรียนปกติ
16 การจัดงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน

รวม

งบประมาณ
500,000

จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

500,000 สุรางค์

2,000,000 2,000,000

บทที่ 5
การบริหารจัดการที่นาไปสู่ความสาเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ได้กำหนดปัจจัยควำมสำเร็จและ
กระบวนกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ 2562 ตำมเกณฑ์ ที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ น ฐำน
กำหนดเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยกำรศึกษำ กลยุทธ์ ดังนี้
1. งบประมำณตำมควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน เพื่ อ ใช้ บ ริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
2.งบประมำณ ตำมภำระงำน เพื่ อ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบำยรั ฐ บำล นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
3. งบประมำณเพิ่มประสิทธิผลตำม 5 นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
ปัจจัยความสาเร็จ
1.ผู้บริหำรทุกระดับและบุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมสำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
2.กำรบริหำรจัดกำรเน้นหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรงบประมำณ
3. บุคลำกรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อย่ำงมีคุณภำพ
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก ขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
2. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้บุคคลในสังกัด
3. ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
2562
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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5.สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 เพื่อประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบโดยทั่วกัน
กระติดตาม ประเมินผล และรายงานแผน
กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อน ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ
1.กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี เป็ น กำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรดำเนินงำน ของแผน/งำน/โครงกำร พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
2. กำรรำยงำนกำหนดให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีตำมแผนปฏิบัติกำร เมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติกำรโดยดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมในสิ้นสุดปีงบประมำณ

ภาคผนวก
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การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ประสบ
ความสาเร็จ จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงาน ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินโครงการทุกสิ้นเดือน
2. รายงาน/ประเมินผลโครงการเสร็จสิ้น พร้อมเอกสารอ้างอิง(รูปภาพ/เอกสาร
ประกอบการอบรม/เอกสารสรุปการอบรบ ฯลฯ)
ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส และนาเสนอสานักติดตามและประเมินผลการจัดการ(ระบบ e-mes)สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
**************************************
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ชลบุรี เขต 2
 โครงการ งบจาก สพฐ.
 โครงการ งบอื่น (โปรดระบุ)……………………………..
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ....................
สนองนโยบาย

ลักษณะโครงการ

 นโยบาย ที่ 1

 นโยบาย ที่ 2

 นโยบาย ที่ 4

 นโยบาย ที่ 5

 ใหม่
 ต่อเนื่อง
 แก้ปัญหา/ปรับปรุง
 พัฒนา

 นโยบาย ที่ 3

 นโยบาย

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อ............................................................................................................................
2. เพื่อ............................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ........................................................................................................................................
วิธีการจัดกิจกรรม ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม (บรรยายโดยละเอียด)
..........................................................................................................................................................................
งบประมาณ จานวน ................................. บาท ใช้ไป .................................บาท คงเหลือ....................บาท
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ด้านปริมาณ...........................................................................................................................................
ด้านคุณภาพ............................................................................................................................................
(ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และ/หรือเป้าหมาย ของโครงการด้วย)
4.ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินการ
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
................................................................................................................................................................................
ภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
(ลงชื่อ )........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(........................................................)

