
 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 
 
 

                                        เอกสารล าดบัที่  1 / 2562 

กลุ่มนโนยายและแผน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

http://www.chon2.go.th 



ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรก ำหนดเป้ำหมำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน  
กำรบริหำรงำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตำมบริบทของ
ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ฉบับนี้ บรรจุสำระส ำคัญประกอบด้วยภำรกิจ อ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ตั้งและพ้ืนที่ใน
ควำมรับผิดชอบ ข้อมูลด้ำนปริมำณ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ จุดเน้นกำรด ำเนินงำน งบประมำณ
ประกอบด้วย งบประจ ำส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและโครงกำรกิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  

  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ได้ให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำให้บรรลุ
ตำมเปำ้หมำยควำมส ำเร็จที่วำงไว้  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

ข้อมูลทั่วไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7 ถนนสำยพนัส
นิคม-ทุ่งเหียง  ต ำบลบ้ำนช้ำง  อ ำเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี  โดยมีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดชลบุรี 
ประมำณ 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอพำนทอง    
อ ำเภอบ่อทอง และอ ำเภอเกำะจันทร์      
อำณำเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  อ ำเภอบ้ำนโพธิ์    จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ ำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อ ำเภอบำงปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรำ   
 ทิศใต้          ติดต่อกับ   อ ำเภอบ้ำนบึง และอ ำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  ส่วนใหญ่เป็นที่
รำบลุ่ม และที่รำบเหมำะแก่กำรท ำนำ ท ำไร่  และท ำสวนผลไม้  โดยเฉพำะในเขตอ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอ
พำนทอง ส่วนพ้ืนที่ในเขตอ ำเภอบ่อทอง และอ ำเภอเกำะจันทร์ พ้ืนที่จะเป็นที่รำบค่อนข้ำงสูงและมีเนินเขำ
เตี้ย ๆ มีป่ำไม้อยู่บ้ำงเล็กน้อย ตั้งอยู่ในเขตอำกำศร้อนชื้น    มีฝนตกพอสมควร  
กำรประกอบอำชีพของประชำกร 
 ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  หัตถกรรม    และรับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม  
ในบำงแห่งที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีกำรท ำสวนผักและผลไม้ ซึ่งท ำเป็นแบบพอยังชีพ  
เส้นทำงคมนำคม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 มีเส้นทำงคมนำคมผ่ำน ดังนี้ 
          เส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์  ถนนสำยหลักส ำคัญ คือ ถนนศุขประยูร เริ่มต้นจำกอ ำเภอเมือง
ชลบุรี   ถึงอ ำเภอพนัสนิคม   ระยะทำง  25 กิโลเมตร ถนนสำยฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม  จำกอ ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ ถึงอ ำเภอพนัสนิคม  ระยะทำง  29 กิโลเมตรถนนสำยยุทธศำสตร์  (สำย 331)  จำกอ ำเภอ 
บำงคล้ำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถึงอ ำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ระยะทำง 111 กิโลเมตร  
          เส้นทำงคมนำคมทำงรถไฟ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  มีเส้นทำง
รถไฟสำยฉะเชิงเทรำ- พลูตำหลวง  ผ่ำนสถำนีอ ำเภอพำนทอง   
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บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 มำตรำ 33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยแบ่งเป็นเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจ
หน้ำที่ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบรวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแลติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำสถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 โดยแบ่งส่วนรำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 2 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ ำนวยกำร (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. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (Distance Learning 
Information and Communication Technology Group) 
 9. กลุ่ ม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (Teachers and Basic Education Personnel 
Development Bureau) 
 10. กลุ่มกฎหมำยและคดี (Law Group and Litigation) 

เขตพื้นที่บริกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำในเขต
อ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอพำนทอง อ ำเภอบ่อทอง และอ ำเภอเกำะจันทร์ ดังนี้ 
  

เขตพื้นที ่ หมู่บ้ำน ต ำบล เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อ ำเภอพนัสนิคม 185 20 4 16 
อ ำเภอพำนทอง 52 11 2 8 
อ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอเกำะจันทร์ 

47 
27 

6 
2 

2 
3 

5 
1 
 

                                     ที่มำ:กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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          อ ำเภอพนัสนิคม  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 20 ต ำบล 185 หมู่บ้ำน  
 เทศบำลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลเมืองพนัสนิคม 
 เทศบำลต ำบล 3  แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลหมอนนำง ,เทศบำลต ำบลกุฏโง้ง, เทศบำลต ำบล 
หัวถนน  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 16 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหน้ำพระธำตุ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวัดหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเซิด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเริก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองปรือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขยำด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งขวำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเหียง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำวังหิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
บ้ำนช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเพลำะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่หลักทอง องค์กำรบริหำร    
ส่วนต ำบลนำมะตูม  
           อ ำเภอพำนทอง  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 ต ำบล 52 หมู่บ้ำน  
   เทศบำลต ำบล 2 แห่ง ได้แก่เทศบาลต าบลพานทอง  เทศบาลต าบลหนองต าลึง  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ  
องค์การบริหารส่วนต าบลมาบโป่ง   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์   องค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกขี้หนอน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่ องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบางนาง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก  
           อ ำเภอบ่อทอง  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 ต ำบล 47 หมู่บ้ำน  
  เทศบำลต ำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลบ่อทอง เทศบำลต ำบลธำตุทอง  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 5 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อทอง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดสุวรรณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อกวำงทอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เกษตรสุวรรณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลวงทอง  
 อ ำเภอเกำะจันทร์ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 ต ำบล 27 หมู่บ้ำน 
 เทศบำลเมือง 1 แห่ง ได้แก่เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ  
 เทศบำลต ำบล  2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต ำบลเกำะจันทร์   และเทศบำลต ำบลท่ำบุญมี 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 แห่ง  ได้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำบุญมี  
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โครงสร้างส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ

ประถมศกึษำชลบรุี เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ดังนี้     

 

 

อ ำเภอ 

ขนำดโรงเรียน  (สังกัด สพฐ.)  

รวม เล็ก 

1 - 120 คน 

กลำง 

121 – 600 คน 

ใหญ ่

601 – 1500 คน 

ใหญ่พิเศษ 

1501 คนขึ้นไป 

พนัสนิคม 

พำนทอง 

บ่อทอง 

เกำะจันทร์ 

20 

8 

12 

8 

27 

12 

13 

5 

- 

3 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

48 

23 

26 

15 

รวมทั้งสิ้น 48 57 6 1 112 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 

 

 

จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2561 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 

        ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน     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 

รวมระดับอนุบำล 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 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561 
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ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
ครูตำม จ.18 จ ำนวน 
ผู้บริหำรโรงเรียน    112 
รองผู้บริหำรโรงเรียน      18 
คร ู  1,319 
ลูกจ้ำงประจ ำ     46 

รวม 1,495 

 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 

ที ่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
(คน) 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 ผู้อ ำนวยกำร / รองผู้อ ำนวยกำร 3 - - 2 1 
2 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 
9 - - 9 - 

3 กลุ่มอ ำนวยกำร 4 - 3 1 - 
4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 5 - 4 1 - 
5 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  6 - 4 2 - 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 5 - 4 1 - 
7 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 5 - 4 1 - 
8 หน่วยตรวจสอบภำยใน  1 - 1 - - 
9 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี

สนเทศและกำรสื่อสำร 
1 - - 1 - 

 
10 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 - 2 - - 
11 กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 - 1 1 - 
12 ลูกจ้ำงประจ ำ 2 2 - - - 
13 ลูกจ้ำงประจ ำชั่วครำว 14 9 5 - - 
 
 

  
    

 รวมทั้งสิ้น 59 11 28 19 1 
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คณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเกิดจำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนดว่ำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำโดยค ำนึงถึงปริมำณสถำนศึกษำจ ำนวนประชำกรวัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนด้วย 
เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ 
สภำกำรศึกษำแห่งชำติมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่
กำรก ำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสำนส่งเสริมและ 
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชำชีพสถำบันศำสนำสถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
( ก.ต.ป.น.) 
 คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ พ .ศ. 2549 ข้อ 25 
ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. พิจำรณำแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 5. รับทรำบผลกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนและ 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. ประสำนงำนกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและคณะกรรมกำรอื่นที่มีลักษณะงำนเช่นเดียวกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 
 8. ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย 

 ตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯดังกล่ำวข้ำงต้นมีหัวหน้ำกลุ่มนิเทศติดตำมและ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรพร้อมด้วยกลุ่มงำนเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
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 1. ใช้และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
และสถำนศึกษำ 
 2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 3. เสนอแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. เสนอรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 5. จัดท ำและเสนอแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 7. ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฯติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด 
 8. เสนอแนวทำงข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 9. เสนอรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจ ำปี 
 10. ด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 11. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่นและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 กล่ำวโดยสรุปคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)จะท ำหน้ำที่ในกำรชี้บอกถึงกำรขับเคลื่อนผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถน ำผลในส่วนนี้ไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งภำระหน้ำที่ 
กำรติดตำมประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสถำนศึกษำในกำรรองรับกำรกระจำยอ ำนำจด้วย 
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ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 และได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยม 
ศึกษำปีที ่3 
 
 
 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
 

ที ่  วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
เพิ่ม/ลด  

+/- 
1 ภำษำไทย 51.26 54.71 48.75 -5.96 
2 ภำษำอังกฤษ 39.42 33.75 35.38 +1.63 
3 คณิตศำสตร์ 45.11 41.34 39.02 -2.32 
4 วิทยำศำสตร์ 44.19 42.15 40.09 -2.06 
      
      

 
 

 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 51.26 39.42 45.11 44.19

ปีการศึกษา 2559 54.71 33.75 41.34 42.15

ปีการศึกษา 2560 48.75 35.38 39.02 40.09
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ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6
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 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

ที ่  วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปี60-ปี59 

+/- 
1 ภำษำไทย 41.43 43.94 47.24 +3.30 
2 ภำษำอังกฤษ 26.98 27.38 27.60 +0.22 
3 คณิตศำสตร์ 28.57 25.10 26.30 +1.20 
4 วิทยำศำสตร์ 35.24 33.92 31.11 -2.81 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 41.43 26.98 28.57 35.24

ปีการศึกษา 2559 43.94 27.38 25.10 33.92

ปีการศึกษา 2560 47.24 27.60 26.30 31.11
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ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 

ที ่  วิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2558 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปี60-ปี59  

+/- 
1 ด้ำนภำษำ 48.40 52.88 52.48 -0.40 
2 ด้ำนค ำนวณ 41.29 36.87 37.85 +0.98 
3 ด้ำนเหตุผล 50.72 55.42 45.69 -9.73 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตผุล

ปีการศึกษา 2558 48.4 41.29 50.72

ปีการศึกษา 2559 52.88 36.87 55.42

ปีการศึกษา 2560 52.48 37.85 45.69
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ผลสอบ NT  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3



14 

 

 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติรำชกำร (มำตรำ 
44)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 3 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  KRS (KPI Report 
System)   มีผลกำรปฏิบัติรำชกำร อยู่ในระดับมำตรฐำน ดังนี้ 
 ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1  อยู่ในระดับ เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2  อยู่ในระดับ สูงกว่ำเป้ำหมำย  
 ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 3  อยู่ในระดับ สูงกว่ำเป้ำหมำย  
 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ได้รับคะแนนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ล ำดับที่ 21    
จำก 225 เขต ได้คะแนนร้อยละ 91.60 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

   

  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้น ากรอบทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ.2561 – 2580) 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้ วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  
  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี ปัญหา
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ท าให้ประเทศ
ไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
  ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
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  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน  
  นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์  และมาตรฐานสากล 
ต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ    
  นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574   
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
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  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง กับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
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ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง  ๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร 
และภาคบริการ กระจาผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง     
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  และหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ         
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย  
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาระเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  5 ประการ  ดังนี้ 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) ตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานอย่า ง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ( O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment : 
PISA)    ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา เป็น
ต้น 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท  
ทีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิ เศษ     
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม  
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะ และคุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบรายงานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
เป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิขัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน      

และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
3.แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 

 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning) 
  - การท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด 
 วิสัยทัศน์ : ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลางธุรกิจ) 
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้เกิดความยั่งยืน) มีแหล่งงานในพื้นท่ี ประชาชนมีงานท าที่มั่นคง และมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
  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
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

4.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะ
พัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์                      
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
 
พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
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  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบร่วมมือ  
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ  
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 นโยบายที่ 1    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 นโยบายที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 นโยบายที่ 3    พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  



ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ก ำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริม 
สนับสนุน    ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นไทย 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ   
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร   
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ  และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

ค่านิยม  (Values) 

 “มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเรียนรู้  ควบคู่ควำมโปร่งใส ก้ำวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต มุ่งสัมฤทธิผลของ
เครือข่ำย ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล” 

  CHON  2      Core  Values 

C = Commitment       มุ่งม่ันส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
  H =  Honesty   ควบคู่ควำมโปร่งใส 
  O = Organic   ก้ำวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต 
  N = Network   มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่ำย 
  2 = Togetherness  ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล 
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เป้าประสงค์  

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม   
ตำมวัย  และมีคุณภำพ    

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึง  มีคุณภำพ และเป็น
ธรรม   

3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสม และ ท ำงำน
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์    

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ   มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 

นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำ     
                ทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
             1.บทน า 
                     กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง จะเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนใน
เขตพ้ืนที่พิเศษเฉพำะ ที่มีควำมยำกล ำบำกในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพของประชำกรวัย
เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน 
ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพ่ือสร้ำงควำมม่ังคงของประเทศในระยะยำว  
            2. เป้าประสงค์ 
                    1. ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพำะ 
ได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
                   2. เสริมสร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลสูงในถิ่นทุรกันดำร อำทิ พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคง
ของประเทศในระยะยำว  
                   3. ประเด็นกลยุทธ์  
                       3.1 พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  
                       3.1.1 ตัวชี้วัด  
    (1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
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   (2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของ
ท้องถิ่น  
                  (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ  
    3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
   ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (พ.ศ. 2560 -2579) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
                             (1) กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  
      (2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน  
   (3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
   (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ  
   (5) กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ทั้งนี้ด ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่มคีุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร  
  3.2.1 ตัวชี้วัด  
   (1) จ ำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกกำรได้เข้ำพัก ใน
โรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย  
   (2) จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร 
กำรพัฒนำทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพักนอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม  
   (3) จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และ
ทักษะอำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท  
   (4) จ ำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอน ที่
มีนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรพัฒนำและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบท  
   (5) จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  
   (6) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ  
   (7) ผู้ เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
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     3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
   (1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับบริบท  
   (2) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดูแล
หอพักนอนตำมควำมจำเป็น และเหมำะสมกับบริบท  
   (3) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
   (4) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และ เกำะแก่ง ควรท ำ
อย่ำงไร” ผ่ำนช่องทำง จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ 
เช่น กำรสร้ำง Website Facebookและ Line เป็นต้น  
   (5) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร  
   (6) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภำษำไทยเป็นภำษำ 
ที่ 2 
   (7) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร 
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. บทน า  
  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ในทุกมิติ โดยมีเป้ำหมำย เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร มีทักษะวิชำชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์   ดังนี้  1) 
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 2) พัฒนำ
ผู้ เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติและ
เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 4) พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
อำชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 5) กำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs)เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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และ 7) น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ 
ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ และกำรพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม  
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพในแต่ละช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพมี
ทักษะ ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 
3มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร
และควำมถนัด  
  4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้ำนที่มีพัฒนำกำรปกติและด้ำนที่มีควำมบกพร่องหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรเรียนรู้ หรือควำมสำมำรถ
พิเศษ ตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 
ซึ่งจัดท ำข้ึนบนพื้นฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียน  
  5. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือกำร
อำชีพหรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล  
  6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน และ
สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนำคตที่ซับซ้อนและกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ สำมำรถ
ป้องกันตนเองจำกปัญหำยำเสพติดได้  
3. ประเด็นกลยุทธ์  
  3.1 ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career 
Education)  
  3.1.1 ตัวชี้วัด  
    (1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้อง
กับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน เป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลัก ของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
วิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่  
    (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและพ้ืนที่  
  3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
   (1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข และเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
           (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4ด้ำน สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและปรับเปลี่ยน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ  
  3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2.1 ตัวชี้วัด  
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   (3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   (4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
  3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
   (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม ที่ก ำหนด  
  3.3 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีควำมเป็นเลิศ ด้ำน
วิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
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  3.3.1 ตัวชี้วัด  
   (1) ด้ำนผู้เรียน  
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำ ในระดับท่ีสูงขึ้น  
   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรท่ีดีรอบด้ำน  
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน  
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์  
   5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy)  
   6) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)  
   7) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)  
   8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
   9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
   10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่  
   11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้น
พ้ืนฐำน   (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  
   12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
   13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมิน PISA 
 (2) ด้ำนสถำนศึกษำ  
   1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 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 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
   (1) พัฒนำผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์  สังคม 
สติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลำกหลำย  
   (4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร  
   (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถพัฒนำเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   (6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำ
เป็น 3 ด้ำน  
   1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)  
            2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)  
         3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)  
    (7) พัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 
   (8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
   (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEMศึกษำ  
   (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน 
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
   (12) ส่ งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่ งเน้นกำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น  
  1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม  
          2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  
                                      3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ  
                                      4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ  
          5) ควำมรู้ด้ ำนคณิ ตศำสตร์  และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์  
   (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย 
จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น  
   (14) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน  
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   (15) ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
   (16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้ำน  
   (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพำะด้ำน  
   (18) พัฒนำศักยภำพของผู้ เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้ำง
นวัตกรรม  
 
  3.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
  3.4.1 ตัวชี้วัด  
    (1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ  
    (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด  
    (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย  
    (4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ  
  3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
    (1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ  
          (2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ  
                                (3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ เช่น ทวิ
ศึกษำหลักสูตรระยะสั้น  
                     (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ ใน
ทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ  
                                (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร และ
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย  
                                (6) ส่ งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์ และสั งคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  
                                (7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ  

 3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพ่ือ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.5.1 ตัวชี้วัด  
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  
  (3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพ่ือกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
 
 3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลกเพ่ือ กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง  
 3.6 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
                 3.6.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละระดับ  
 (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะ
อำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ  
 (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
 3.6.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1 ) ให้ บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention: EI) ที่ ศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย  
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์กำรเรียน
เฉพำะควำมพิกำร  
 (4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  
 (5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
 (6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพ ทักษะ
กำรด ำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ  
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 (8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์  
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และ
ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  
 (11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล  
 (12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
 (13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเชิง
บูรณำกำร  
 (14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง  
 (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดท ำ รวบรวม ผลิต 
พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ  
 (16) ส ำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดท ำผัง
บริเวณ จัดท ำแบบรูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง  
 (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่มสถำนศึกษำ 
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 (19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรจังหวัด  
 (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ  
 (21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจัด
กำรศึกษำ  
 
 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
                        3.7.1 ตัวชี้วัด  
   (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform 
  (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital 
Platform 
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 3.7.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพ่ือให้บริกำร Digital Textbook ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (2) พัฒนำ Digital Platformเพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
    (3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital 
Platform 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
            1. บทน า  
    กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท ตั้งแต่กำรจูงใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพ
และสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุค
ใหม่ที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพขั้นสูง โดยปรับ
บทบำทจำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่
อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง นอกจำกนี้มีกำรออกแบบ วำงแผนกำรผลิต
และพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพขั้นสูง เงินเดือนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ต่ำง ๆ ให้สำมำรถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีควำมรู้ มำเป็นครู มีกำรวำงแผนอัตรำกำลังระยะยำว (20 ปี) 
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรผลิตครู และมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำ Digital 
Platform มำเป็นเครื่องมือทั้งกำรพัฒนำ อบรมครู และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลก ำลังคน เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัติครู ประวัติกำรพัฒนำ ฝึกอบรม น ำไปสู่กำรวิเครำะห์ วำงแผนก ำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
 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
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 (3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม และพอเพียงต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน  
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 3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน 
และควำมต้องกำรครู  
 (2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรก ำหนดสมรรถนะครู ให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
 (3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำรผลิตครูทั้งระบบ  
 (4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนครู ระยะ  
20 ปี   
 (5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล กำรผลิตครู  
 3.2 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนครบตำมควำมจ ำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (2) ผู้บริหำร ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) ศึกษำวิ เครำะห์  ควำมต้องกำรจ ำ เป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need 
Assessment) ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและ
ครบวงจร  
 (2) ก ำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)  
 (3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ จัดท ำ
หลักสูตรที่มีคุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก ำหนด  
 (4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับ
กำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)  
 (5) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
 (6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้  กำรจัดกำรเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 (7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้
มีควำมรู้ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogyทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 
3 
 (8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ 
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
 (9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)  



39 

 

 (10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
 (11) ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกำรสอนแบบคละชั้น  
 (12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร  
 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face-
to-Face Training 
 (14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดยเน้นกำรประเมินสมรรถนะ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศำ)  
 3.3 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ  
                   3.3.1 ตัวชี้วัด  
  (1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งระบบ  
  (2 ) ร้อยละของบุ คลำกรในสั งกั ดที่ พัฒ นำตน เองผ่ ำนระบบ  Digital 
Technology  
 (3) ร้อยละของ Digital Contentเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน  
 3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) พัฒนำ Digital Platform เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ  
 (2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 
 (3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำในสำขำที่ขำด
แคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
และผูเ้รียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
                1. บทน า  
 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน โดย 1) เน้นกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบตั้งแต่กำรส ำมะโนประชำกรวัยเรียน กำรรับเด็กเข้ำเรียน กำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรเข้ำเรียน กำรติดตำมเด็กนักเรียนออกกลำงคัน ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
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พ้ืนที่ และกำรระดมทุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 2) ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งให้มีมำตรฐำนในด้ำน
ต่ำง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่ 
อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอประชุม สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มำตรฐำน
ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มำตรฐำนด้ำนระบบงบประมำณ 
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำน Digital Technologyเป็นต้น 3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
งบประมำณตั้งแต่กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง และมีควำม
เหมำะสม เพียงพอ และ 4) น ำ Digital Technology มำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ  
 2. เป้าประสงค์  
                     สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนเสมอกัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ  
                 3. ประเด็นกลยุทธ์  
                    3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
                    3.1.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ  
 (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน  
 (3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ  
 (4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
  (1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภำคเอกชน และหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
                        (2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัย
เรียน (0-6 ปี)  
 (3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ  
                          (4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน  
                                (5) สถำนศึกษำจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  3.2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกรอบมำตรฐำนสถำนศึกษำ  
                       (2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมที่
ก ำหนด  
 3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น
พ้ืนฐำน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีมำตรฐำนเสมอกัน 
ตำมบริบทเชิงพื้นที่ เช่น  
 1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 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 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด  
 3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ  
 3.3.1 ตัวชี้วัด  
 (1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ  
 (2) ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน 
และแผนปฏิบัติกำรที่ตอบสนองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร  
 (3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถกำรจัด
กำรศึกษำแบบเรียนรวม  
 3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจัดทำกลยุทธศำสตร์ 
แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วม  
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่
บริกำร ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ (Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ ในระดับเดียวกัน
และท่ีสูงขึ้น หรือกำรอำชีพ หรือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล  
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ
สำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม  
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 (5) จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ในกำรติดตำม 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  
                          3.4.1 ตัวชี้วัด  
 (1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้ เรียน และ
สถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม  
 (2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 (3) จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ    
  3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ  
 (2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง  
 (3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
                          3.5.1 ตัวชี้วัด  
 (1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อ
กับโครงขำ่ยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย  
 (2) สถำนศึกษำมี Digital Deviceเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มี
ประสิทธิภำพ และปลอดภัย  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
 (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
Digital 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Deviceและพัฒนำ Digital Pedagogy ส ำหรับ
ครูอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT)  
 (7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม  
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
               1. บทน า  
                   กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเน้นกำรพัฒนำ
หน่วยงำนในสังกัด ให้เป็นหน่วยงำนที่มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพและประสิทธิภำพ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่
ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำม เป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล และโปร่งใส เป็น
องค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็น Digitalเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 
และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุก
ภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็น
กลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ 3) ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มี
อิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ
พ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และ 
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน ต่ำง 
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์
เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด 
และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  
 2. เป้าประสงค์  
 สถำนศึกษำ และหน่วยงำนระดับภูมิภำคมีควำมอิสระในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียน ให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 3. ประเด็นกลยุทธ์  
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  
 3.1.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินส่วนรำชกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด  
 (2) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (3) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป  
 (4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
 3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
 (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
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 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ์  
 (4) ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
 3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
                       ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
 3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 (1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-
based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ“CLUSTERs”  
  (2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับพ้ืนที่  
 (3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น 
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯ  
 (4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่  
 (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 (6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ  
 3.3 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 
ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่  
      3.3.1 ตัวชี้วัด  
 (1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้เกิดคุณภำพ  
 (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจทั้งระบบ  
 (3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิด
คุณภำพ  
 (4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน/ปฐมวัย/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล  
 (5) จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง  
 (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
 3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 (1) ศึกษำ วิเครำะห์  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับกำรก ำกับติดตำม  
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 (2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัด
กำรศึกษำ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำน ำร่องรูปแบบ กำรกระจำยอ ำนำจ 
เช่น  
 1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  
 2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)  
 3) Autonomous School  
 (3) ศึกษำ วิ เครำะห์  ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ (Enterprise 
Architecture) ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนระดับก ำกับติดตำมให้เหมำะกับบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
 (4) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทั้งระบบ (Digital Transformation)  
 (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสำยผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เท่ำนั้น  
 (6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลำงในกำร
พัฒนำทักษะ และคุณภำพชีวิตของชุมชน  
 (7) สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ  
 (8) น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำร
ตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 (9) สร้ำงมำตรฐำน และก ำหนดแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น  
 (11) พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำดเล็ก พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพิเศษและสวัสดิกำรอื่น ๆ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก  
 (12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจ  
 (13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
ให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น น ำไป สู่กำรพัฒนำทักษะชีวิต 
ทักษะอำชีพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ  
 3.4.1 ตัวชี้วัด  
 (1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้ เรียน และ
สถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม  
 (2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
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 (3) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ  
 3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 (1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ  
 (2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง  
 (3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology 
มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่    
จ ำเป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ 
และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป  
 3.5.1 ตัวชี้วัด  
 (1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 (1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่
สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำ
อำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่ กำรตัดสินใจระดับ
นโยบำยและปฏิบัติ  
 (2) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  
 (3) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพ่ือสนองตอบต่อกำร
ปฏิบัติงำน ของบุคลำกรตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบตั้ งแต่กำรคัดสรร บรรจุแต่งตั้ ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
 (4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่กำร
พัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ  
  (5) พัฒนำ Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ น ำไปสู่กำรวำงแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
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มาตรการเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 1. นักเรียนทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของช่วงวัย 
และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
 2. โรงเรียนยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลั ก และผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3 
 3. โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ และหน้ำที่พลเมืองสู่กำรปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. โรงเรียนในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 5. โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำร Active Learning  เพ่ือให้
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  6. โรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรกำรศึกษำ ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และใช้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) 



ส่วนที่  4 
รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และตำมบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ    
พ.ศ.2560 – 2579  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือน ำมำก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ก ำกับ ดูแล ประสำน 
ส่งเสริม สนับสนุน    ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำน
ของควำมเป็นไทย 

  พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
และมีคุณภำพ   
    2. ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณ ะอันพึงประสงค์          
ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร   
    3. พัฒ นำระบบบริห ำรจัดกำร ที่ เน้ นกำรมีส่ วนร่วม   เพ่ื อ เสริมสร้ำง          
ควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพกำรศึกษำ  และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

  เพ่ือให้การด าเนินการ ก ากับ ดูแลประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 บรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้นักเรียน 
ที่มีคุณภาพได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีระบบการบริหารที่เหมาะสม
ทันสมัย รองรับการให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงก าหนด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เหมาะสมเพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไป
ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยก าหนดแผนการบริหาร
งบประมาณ และจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1 ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ/ชดเชยน้้ามัน 250,000                              

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                              

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ ระบบเคร่ืองเสียง 100,000                              

4 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000                               

5 ค่าวัสดุส้านักงาน 350,000                              

6 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000                              

7 ค่า พรบ. ประกันรถยนต์ 60,000                               

รวม ข้อ ก 1,210,000                          

 ข.ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ) 1,000,000                          

รวมค่าใช้จ่ายพื นฐานท่ีจ้าเป็น 2,210,000                          

 

 
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปี พ.ศ.2562

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2
งบประจ้า
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จัดสรร ผู้รับผิดชอบ
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 300,000    

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

     - กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา    (N3102)

1 มหกรรมทางวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ  141,150     อรุณรัตน์

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนกระบวนการ  122,760     สมลักษณ์

 PLC (Professional Learning Community)

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3 เช่าใช้บริการพ้ืนท่ีเว็บไซต์ สพป.ชบ.2  24,000      ธนสร

4 ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 4,900        รัชดาภรณ์

5 ครูดีในดวงใจ 4,500        วรรณา

6 งานเร่งด่วนตามนโยบาย  2,690        

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (1,200,000บาท) 1,000,000  

    - กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา  (N3104)

ส าหรับ โรงเรียนปกติ  

    - กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา  (N3104) 200,000    
ส าหรับ โรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการ 1,200,000  

ในเขตพ้ืนท่ีเป็นฐาน (Area based)

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพ้ืนท่ี  (10  ราย) 1,240,080  620,400     การเงิน

จัดสรร 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)

8 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 190,000     สุรางค์

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 42,570      นวลพร

10 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาศึกษานิเทศก์ 150,000     สุรางค์

11 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30,000      ณปภัช

12 เช่าใช้บริการวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต 3,700        ธนสร

13 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ประชุมผู้บริหาร) 105,420     รัชนี

14 มหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018 ประจ าปี 2561 50,400      สุทธิรักษ์

15 งานเร่งด่วนตามนโยบาย 7,510        

 
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2
คร้ังท่ี 1 (2,000,000 บาท)
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จัดสรร ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 500,000    

    - กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  (N3105)

ส าหรับโรงเรียนปกติ

16 การจัดงานความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 500,000     สุรางค์

และเทคโนโลยีของนักเรียน

รวม 2,000,000  2,000,000  

 
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2
คร้ังท่ี 1 (2,000,000 บาท)



บทท่ี 5 
การบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและ
กระบวนกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ  ดังนี้  
 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี  เขต 2 ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรร
งบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนดเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยกำรศึกษำ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 
  2.งบประมำณตำมภำระงำน  เพ่ือใช้ขับ เคลื่ อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 
  3. งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลตำม 5  นโยบำย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 
ปัจจัยความส าเร็จ  

  1.ผู้บริหำรทุกระดับและบุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
  2.กำรบริหำรจัดกำรเน้นหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรงบประมำณ 

  3. บุคลำกรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงมีคุณภำพ  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก ขององค์กร เพื่อก ำหนดกลยุทธ์และ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
  2. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้บุคคลในสังกัด 
  3. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2562  
  4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
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  5.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบโดยทั่วกัน  
 
กระติดตาม ประเมินผล และรายงานแผน 
  กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2  ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ 
       1.กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เป็นกำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำน ของแผน/งำน/โครงกำร พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
        2. กำรรำยงำนก ำหนดให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมแผนปฏิบัติกำร เมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติกำรโดยด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมในสิ้นสุดปีงบประมำณ  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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การก ากับ  ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
                   
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประสบ
ความส าเร็จ จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินโครงการทุกสิ้นเดือน 
2. รายงาน/ประเมินผลโครงการเสร็จสิ้น พร้อมเอกสารอ้างอิง(รูปภาพ/เอกสาร

ประกอบการอบรม/เอกสารสรุปการอบรบ ฯลฯ) 
  ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส และน าเสนอส านักติดตามและประเมินผลการจัดการ(ระบบ e-mes)ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป  
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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
**************************************  

   โครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ชลบุรี เขต 2   
   โครงการ งบจาก สพฐ. 
  โครงการ งบอ่ืน (โปรดระบุ)…………………………….. 

ชื่อโครงการ............................................................................................................................. .................... 

สนองนโยบาย   นโยบาย ที ่1     นโยบาย ที ่2    นโยบาย ที ่3  

    นโยบาย ที ่4     นโยบาย ที ่5     

ลักษณะโครงการ     ใหม ่      ต่อเนื่อง 
              แก้ปัญหา/ปรับปรุง                พัฒนา             นโยบาย 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือ.................................................................................... ........................................ 
                           2. เพื่อ................................................................................................................. ........... 

ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................................................. ....... 

วิธีการจัดกิจกรรม ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม  (บรรยายโดยละเอียด) 
......................................................................................... .................................................................................  
งบประมาณ จ านวน .................................  บาท    ใช้ไป .................................บาท คงเหลือ....................บาท 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ด้านปริมาณ.................................................................................................................................. .........
 ด้านคุณภาพ............................................................................................................... ............................. 
(ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และ/หรือเป้าหมาย  ของโครงการด้วย) 

4.ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการ 
......................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
5. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................... 

ภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
    (ลงชื่อ )........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (........................................................) 
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