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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี
ชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย ตามประวัติเป็นเมืองเก่า อยู่ในราวสมัยทวาราวดีและสมัยขอมนั่นเองเขตจังหวัดชลบุรีมีเมือง
ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3เมืองด้วยกันคือเมืองพญาเร่ในเขตอาเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอาเภอพนัสนิคม
และเมืองศรีพะโลในเขตอาเภอเมืองชลบุรีเมือง 3 เมืองนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคือเมืองพญาเร่ติดต่อ
กับเมืองพระรถโดยคลองหลวงปัจจุบันคลองยังอยู่และเป็นคลองสายที่สาคัญและยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี
การทานาในอาเภอพนัสนิคมและอาเภอพานทองอาศัยน้าจากคลองนี้ ซึ่งมีแควหลายแคว แควใหญ่ที่สุด
คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดงไหลผ่านตลาดอมพนมและเมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพะโลทางถนน
(ปัจจุบันแนวถนนยังมีอยู)่ จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบกันเมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือเมืองพญาเร่
เกิดขึ้นก่อนจากนั้นเมืองพระรถเกิดขึ้นและเมืองศรีพะโล เกิดขึ้นในระยะต่อมา ซึ่งอาณาเขตของเมือง
โบราณทั้งสามรวมกันเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน

ที่ตั้งอำณำเขตจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าว
ไทยประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิบดา - 13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 45 ลิบดา
– 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
(ถนนสาย บางนา - ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
หรือ Motorway (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัด จานวน 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่
ประเทศไทย (พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร)
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”
ตรำประจำจังหวัดชลบุรี
เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สาคัญ 2 ประการของจังหวัด
คือ “ทะเล” หมายถึง ความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และรูป “ภูเขา”
หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของ
ชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่เคยเดินทางผ่านไปมาแถบนั้นเชื่อถือว่าศาล
เจ้าแม่สามมุข สามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองชาวเมืองชลบุรีและผู้ที่มาเคารพ
กราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล
เขาสามมุขจึงเป็นปูชนียสถานและเป็นสัญลักษณ์สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด
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ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้และต้นไม้ประจาจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ PterocarpusmacrocarpusKurz
พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoideae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 15 - 25 เมตร เปลือกต้นสีน้าตาล
ดาแตกเป็นสะเก็ดแผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับมีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะ
ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น
เนื้อไม้ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้สีแดงคล้าใช้ย้อมผ้า เปลือกให้สีน้าฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี
ใบผสมกับน้าใช้สระผม และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อนใช้บารุงโลหิต แก้กระษัย
แก้คุดทะราด แก้ผื่นคัน และขับปัสสาวะพิการ

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติดชายฝั่งทะเล
รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขา จะอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปยังตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ด้านตะวันออก
ของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอบ่อทองและอาเภอหนองใหญ่ ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี
2. ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม จะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคมและแนว
กึ่งกลางของด้านตะวันตก
3. ส่วนที่ติดกับทะเล อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อาเภอเมืองจนถึงอาเภอสัตหีบ ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็ก ๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเล
บางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่าน้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นตั้งแต่ในเขตอาเภอ
เมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุงและอาเภอสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง
ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
4. ส่วนที่เป็นเกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็น
เกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ 46 เกาะเกาะที่สาคัญที่สุดคือเกาะสีชังและมีฐานะเป็นอาเภอ นอกจากนี้ยังมี
เกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่ เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน

ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะอากาศของจังหวัดชลบุรีโดยทั่วไปฤดูร้อนอยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จานวนวันที่ฝนตก 131 วัน ปริมาณน้าฝนรวม 1,376.5 มิลลิเมตร
ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมอากาศไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย 27.73 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 19.0 องศาเซลเซียส

ประชำกรและเขตกำรปกครอง
ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 92 ตาบล 687 หมู่บ้าน โดยมีอาเภอ
ต่าง ๆ ดังนี้ อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอบ้านบึง อาเภอบางละมุง อาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม อาเภอศรีราชา
อาเภอสัตหีบ อาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ่อทอง อาเภอเกาะสีชัง และอาเภอเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตาบล
33 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 53 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา
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หน่วยรำชกำร
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง จานวน 123 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค จานวน
33 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น จานวน 99 หน่วยงาน

กำรคมนำคม
จุดเด่นของจังหวัด คือ เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ และมี
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือและทางอากาศ รวม
ทั้ง มีการขนส่งทางท่อสาหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ามันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของจังหวัด
ชลบุรี ในปัจจุบันจะอาศัยการขนส่งทางบกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและการขนส่งทาง
อากาศ ซึ่งจะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต
กำรขนส่งทำงรถไฟ
- ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา- สัตหีบเป็นเส้นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดยเริ่มต้น
จากสถานีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอาเภอพานทอง อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง และเข้าสู่ปลายทาง
ที่ท่าเรือน้าลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 134 กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากรถไฟสายฉะเชิงเทรา –สัตหีบ
ที่บริเวณอาเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด 9.3
กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ที่สถานี
เขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูตาหลวง 4 กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่
ท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร
กำรขนส่งทำงรถยนต์
เป็นการคมนาคมซึ่งเป็นระบบที่สาคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรีและ มีบทบาทมากขึ้น โครงข่ายนี้
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497
กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร
=1,191.408 กิโลเมตร
ทำงหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ำยหลักของจังหวัด ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออก
โดยผ่านอาเภอเมืองชลบุรี อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบไปสู่จังหวัดระยองมีระยะทาง
ในจังหวัดชลบุรี 105 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
ที่อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อาเภอเมืองระยอง ใช้
เชื่อมโยงระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด
และเมืองระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรี 52 กิโลเมตร
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ศุขประยูร) เริ่มต้นจากอาเภอเมืองชลบุรีไปอาเภอพนัสนิคม
และไปสิ้นสุดที่อาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวในเขตจังหวัดชลบุรี 22.32 กิโลเมตร
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์) ผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอาเภอพนัสนิคม อาเภอบ่อทอง - อาเภอบ้านบึง – อาเภอศรีราชา - อาเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอาเภอสัตหีบ รวมระยะทาง
125 กิโลเมตร
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5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อาเภอสัตหีบไปตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีความยาว 13.00 กิโลเมตร
6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 เป็นทางที่ตัดขึ้น เพื่อลดระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด เริ่มต้นจากอาเภอเมืองชลบุรี ผ่านอาเภอบ้านบึง - อาเภอหนองใหญ่ ไปสู่อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง มีระยะทาง 102 กิโลเมตร
7. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (Motorway) ผ่านจังหวัดชลบุรีที่อาเภอพานทองอาเภอเมือง–อาเภอศรีราชา-อาเภอบางละมุง รวมระยะทาง 75.27 กม.

ข้อมูลทั่วไปสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนนสำยพนัส
นิคม-ทุ่งเหียง ตำบลบ้ำนช้ำง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดชลบุรี
ประมำณ 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอพำนทอง
อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกำะจันทร์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอบ้ำนบึง และอำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นที่
รำบลุ่ม และที่รำบเหมำะแก่กำรทำนำ ทำไร่ และทำสวนผลไม้ โดยเฉพำะในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอ
พำนทอง ส่วนพื้นที่ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอเกำะจันทร์ พื้นที่จะเป็นที่รำบค่อนข้ำงสูงและมีเนินเขำ
เตี้ย ๆ มีป่ำไม้อยู่บ้ำงเล็กน้อย ตั้งอยู่ในเขตอำกำศร้อนชื้น มีฝนตกพอสมควร
การประกอบอาชีพของประชากร
ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม และรับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม
ในบำงแห่งที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีกำรทำสวนผักและผลไม้ ซึ่งทำเป็นแบบพอยังชีพ
เส้นทางคมนาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 มีเส้นทำงคมนำคมผ่ำน ดังนี้
เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ถนนสำยหลักสำคัญ คือ
ถนนศุขประยูร เริ่มต้นจำกอำเภอเมืองชลบุรี ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทำง 25 กิโลเมตร
ถนนสำยฉะเชิงเทรำ-พนัสนิคม จำกอำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทำง 29 กิโลเมตร
ถนนสำยยุทธศำสตร์ (สำย 331) จำกอำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถึงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ระยะทำง 111 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี
เขต 2 มีเส้นทำงรถไฟสำยฉะเชิงเทรำ- พลูตำหลวง ผ่ำนสถำนีอำเภอพำนทอง
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บทบำทอำนำจหน้ำที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยแบ่งเป็นเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ (Administration Group)
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)
3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and
Evaluation for Educational Provision Group)
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group)
7. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Educational Center)

เขตพื้นที่บริกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อาเภอพนัสนิคม อาเภอพานทอง อาเภอบ่อทอง และอาเภอเกาะจันทร์ ดังนี้
เขตพื้นที่
หมู่บ้ำน
ตำบล
เทศบำล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อาเภอพนัสนิคม
185
20
4
16
อาเภอพานทอง
52
11
2
8
อาเภอบ่อทอง
47
6
2
5
อาเภอเกาะจันทร์
27
2
3
1
ที่มำ:กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
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อำเภอพนัสนิคม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 20 ตาบล 185 หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลตาบล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลหมอนนาง ,เทศบาลตาบลกุฏโง้ง, เทศบาลตาบล
หัวถนน
องค์การบริหารส่วนตาบล 16 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าพระธาตุ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดหลวง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเซิด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระสี่เหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขยาด องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหียง องค์การบริหารส่วนตาบลนาวังหิน องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านช้าง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเพลาะ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่หลักทอง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนามะตูม
อำเภอพำนทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตาบล 52 หมู่บ้าน
เทศบาลตาบล 2 แห่ง ได้แก่เทศบำลตำบลพำนทอง เทศบำลตำบลหนองตำลึง
องค์การบริหารส่วนตาบล 8 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพำนทองหนองกะขะ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบโป่ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงษ์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โคกขี้หนอน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเก่ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหน้ำประดู่ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบำงนำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะลอยบำงหัก
อำเภอบ่อทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 ตาบล 47 หมู่บ้าน
เทศบาลตาบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ่อทอง เทศบาลตาบลธาตุทอง
องค์การบริหารส่วนตาบล 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนตาบล
เกษตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง
อำเภอเกำะจันทร์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตาบล 27 หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองปรกฟ้า
เทศบาลตาบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ และเทศบาลตาบลท่าบุญมี
องค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าบุญมี
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

ขนำดโรงเรียน (สังกัด สพฐ.)
อำเภอ

กลาง

1 - 120 คน

121 – 600 คน

พนัสนิคม

20

27

-

1

48

พานทอง

7

13

3

-

23

บ่อทอง

13

12

1

-

26

เกาะจันทร์

8

5

2

-

15

48

57

6

1

112

รวมทั้งสิ้น

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

รวม

เล็ก

601 – 1500 คน 1501 คนขึ้นไป

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560
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จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

ชำย

หญิง

รวม

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)

162

179

341

26

อนุบาล 2

1,438

1,276

2,714

138

อนุบาล 3

1,475

1,402

2,877

141

3,075

2,857

5,932

305

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,520

1,332

2,852

143

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,479

1,352

2,831

140

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,577

1,314

2,891

139

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,460

1,367

2,827

137

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,442

1,333

2,775

137

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,422

1,304

2,726

136

รวมระดับประถมศึกษำ

8,900

8,002

16,902

832

มัธยมศึกษาปีที่ 1

598

427

1,025

35

มัธยมศึกษาปีที่ 2

446

393

839

34

มัธยมศึกษาปีที่ 3

392

371

763

31

รวมระดับมัธยมต้น

1,436

1,191

2,627

100

รวมทั้งสิ้น

13,411

12,050

25,461

1,237

รวมระดับอนุบำล

ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2560
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ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560)
ครูตำม จ.18
ผู้บริหารโรงเรียน
รองผู้บริหารโรงเรียน
ครู
ลูกจ้างประจา

จำนวน
112
18
1,260
58
1,448

รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
จำนวน
วุฒิกำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(คน) ต่ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ
3
2
1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10
10
การจัดการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
4
3
1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5
4
1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7
3
4
กลุ่มนโยบายและแผน
5
4
1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
7
5
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
1
1
กลุ่มการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
1
1
สนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
1
ลูกจ้างประจา
2
2
รวมทั้งสิ้น

46

2

21

22

1

คณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกิดจำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ได้กำหนดว่ำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ยึดเขตพื้นที่
กำรศึกษำโดยคำนึงถึงปริมำณสถำนศึกษำจำนวนประชำกรวัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย
เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
สภำกำรศึกษำแห่งชำติมีอำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่
กำรกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประสำนส่งเสริมและ
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สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชำชีพสถำบันศำสนำสถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
( ก.ต.ป.น.)
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีอำนำจหน้ำที่ตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ พ.ศ. 2549 ข้อ 25
ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำหนดแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. พิจำรณำแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. ติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด
5. รับทรำบผลกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. ประสำนงำนกำรติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและคณะกรรมกำรอื่นที่มีลักษณะงำนเช่นเดียวกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจำเป็น
8. ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
ตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯดังกล่ำวข้ำงต้นมีหัวหน้ำกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรพร้อมด้วยกลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่ ดังนี้
1. ใช้และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ
2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
3. เสนอแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4. เสนอรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
5. จัดทำและเสนอแผนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
7. ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฯติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำตำมแผนที่กำหนด
8. เสนอแนวทำงข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
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9. เสนอรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจำปี
10. ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
11. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่นและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กล่ำวโดยสรุปคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)จะทำหน้ำที่ในกำรชี้บอกถึงกำรขับเคลื่อนผลกำรดำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถนำผลในส่วนนี้ไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งภำระหน้ำที่
กำรติดตำมประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสถำนศึกษำในกำรรองรับกำรกระจำยอำนำจด้วย

ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีทผี่ ำ่ นมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ 2559 และได้สรุปผลกำรดำเนินงำนออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ที่

วิชำ

1
2
3
4
5

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีกำรศึกษำ
2558
51.26
45.11
44.19
39.42
49.77

ปีกำรศึกษำ
2559
54.71
41.34
42.15
33.75
46.13

เพิ่ม/ลด
+/+3.45
-3.77
-2.04
-5.67
-3.64
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ผลสอบโอเน็ต ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60
50
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0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษาฯ

ปี การศึกษา 2558

51.26

45.11

44.19

39.42

49.77

ปี การศึกษา 2559

54.71

41.34

42.15

33.75

46.13

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558
ได้แก่ วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 ส่วนวิชาที่มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 ต่ากว่าปีการศึกษา 2558
ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ที่

วิชำ

1
2
3
4
5

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีกำรศึกษำ
2558
41.43
28.57
35.24
26.98
44.18

ปีกำรศึกษำ
2559
43.94
25.10
33.92
27.38
47.23

เพิ่ม/ลด
+/+ 2.51
-3.47
-1.32
+ 0.40
+ 3.05
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ผลสอบโอเน็ต ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
50
40
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0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ปี การศึกษา 2558

41.43

28.57

35.24

26.98

44.18

ปี การศึกษา 2559

43.94

25.10

33.92

27.38

47.23

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา
2558 ได้แก่ วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น 2.51 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 0.40 และ วิชาสังคมศึกษา เพิ่มขึ้น
3.05 ส่วนวิชาที่มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 ต่ากว่าปีการศึกษา 2558 ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิชาวิทยาศาสตร์
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ที่

ด้ำน

1
2
3

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล

ปีกำรศึกษำ
2558
48.40
41.29
50.72

ปีกำรศึกษำ
2559
52.88
36.87
55.42

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

ด้ านภาษา

ด้ านคานวณ

ด้ านเหตุผล

ปี การศึกษา 2558

48.40

41.29

50.72

ปี การศึกษา 2559

52.88

36.87

55.42

เพิ่ม/ลด
+/+ 4.48
-4.42
+4.70
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้นากรอบทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
2.นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงกำรพั ฒนำกำรศึ ก ษำและเรี ยนรู้ ส ำหรั บพลเมือ งทุ กช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ แ รกเกิด จนตลอดชีวิ ต โดย
จุดมุ่งหมำยที่สำคัญของแผน คือ กำรมุ่ง เน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถ
ก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสำระสำคัญสำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่
กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ
(Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้ำงหน้ำ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
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5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่กำหนดไว้ใน
แผนกำรศึกษำแห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
หน่วยงำนทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคม
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบ
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของแผนฯ ของ
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำนทุกระดับ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ
มีคณะกรรมกำรกำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำร
ศึกษำโดยรัฐมำเป็นกำรจัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำของรัฐ ระบบกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
พัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำกำลังคนตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่
กำหนด
5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำง
สู่ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำร
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำน
ต่อสำธำรณชนจะเป็นกลไกในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพื่อกำรปรับประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรเงินใน
กำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ด้วยรำชกิจจำ
นุเบกษำ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำ ลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งให้นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งในวันที่ 20ธันวำคม 2559 นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งสองท่ำน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล ได้มอบนโยบำยและจุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระสำคัญ
2.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของ
พระองค์ ท่ำนถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด
ดังนี้
1) พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร มีใจควำมสำคัญว่ำ (1) “กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education)”
2) สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
กำรศึกษำ
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำหลังมิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้นักเรียน ชั้นต้น
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น
จะได้มีควำมสำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน”
(5 ก.ค.2555) “ทำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีควำมสำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ
จำนวนไม่พอ และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และ
ปลูกจิตสำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ
มีควำมรักควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของ
ตนไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย.2555)
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“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง”
(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนตำรำส่งผู้บริหำรเพื่อให้ได้
ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ
หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียน
ต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว
ก็ตำม” (5 ก.ค.2555)
2.2 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ควำมมั่นคง
(2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2.3 จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรดำเนินกำร
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร พุทธศักรำช ….
4) ดำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรดำเนินกำรเป็น
รูปธรรม
2.4 จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้ านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นกำรเรียนกำรสอน เพื่อเกิดควำมปรองดอง ควำมสำมัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning
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2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
2.1) กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1) พัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.2) ขยำยกำรพัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัด ด้วยกำรอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตร
ภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย
2.1.3) พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560
จะดำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
3) ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รับผิดชอบดูเด็ก
ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้นอนุบำล 2 (เด็กอำยุ 4 - 5 ปี)
2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
(เด็กอำยุ 3 ปี)
3.1.2) กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงกำรยุวทูตควำมดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน
1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ
ภูมิศำสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำร
สนับสนุนช่วยเหลือจำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ
3) เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็กอนุบำลฟังและกำร
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย โดยเฉพำะ
รองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education
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3.1.4) กำรวัดและประเมินผล
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) กำรประเมินผล O–Net ในวิชำสังคมศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ดำเนินกำรในรูป
คณะทำงำนออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) กำรสรรหำครู
1) โครงกำรพัฒนำครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักดำเนินกำรสรรหำครู
(กำรผลิต รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำม พร้อมกำรพัฒนำ)
2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู
3.2.2) กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน
3.2.3) กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู
1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะ
และกำรได้รับใบอนุญำตวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
บริหำรจัดกำร
4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียม
ในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
กำรสร้ำงจิตสำนึก/ควำมตระหนักในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมำย
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรทั้งภำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
ปรับปรุงภำรกิจงำนของหน่วยงำนภำยในส่วนกลำงเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรทำงำน
และปรับปรุงกำรบริหำรงำนเพื่อรองรับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
6.5 การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกรอบกำรติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รำยไตรมำส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่ำง) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2560-2579. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำกำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ..2561.ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สำหรับกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีพ.ศ. 2561) ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็น
ไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพ
กำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัย และมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร บริหำรแบบมี ส่ วนร่ วมจำกทุ กภำคส่ วนในกำรจั ดกำรศึ กษำ กระจำยอำ นำจและ ควำม
รับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ (VISION)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กำกับ ดูแล ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ค่านิยม (Values)
“มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเรียนรู้ ควบคู่ควำมโปร่งใส ก้ำวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่ำย
ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล”
CHON 2

Core Values

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

มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเรียนรู้
ควบคู่ควำมโปร่งใส
ก้ำวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต
มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่ำย
ประสำนสำยสัมพันธ์สู่สำกล
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวัย และมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเป็นธรรม
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีทักษะที่เหมำะสม และ ทำงำนมุ่งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยัง่ ยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำม
รุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
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3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำ
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศ
คู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน
เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น
กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology
:DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance
LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียห้องเรียนกีฬำ,
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษสถำนศึกษำ
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-baseManagement),
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย

29

มาตรการเร่งรัดและคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
1.นั ก เรี ย นทุ ก คนอ่ ำ นออกเขี ย นได้ ต ำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ ข องช่ ว งวั ย และสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
2.โรงเรียนยกระดับผลกำรทดสองทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก และผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบร้อยละ 50
3.โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์
และหน้ำที่พลเมือง ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4.โรงเรียนสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
5. โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร Active Learning เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โรงเรียนในสั งกัดใช้หลั กสูต รกำรศึกษำปฐมวั ย พุท ธศักรำช 2560 และใช้ หลัก สูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศำสนำและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 4
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ครัง้ ที่ 1 ( 3,000,000 บาท)
ที่

1
2

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
- กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพป.ชลบุรี เขต 2
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร (อานวยการ)
(ทาความสะอาด 1,พนักงานทาสวน 1, พนักงานขับรถ 2,
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 1 ,เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร (ศูนย์เทคโน)
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร (การเงิน )
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สพป.ชบ.2 (หนังสือพิมพ์)
ศึกษาดูงานนาแผนไปสู่การพัฒนการศึกษาที่ยั่งยืน
อบรม/ศึกษาดูงานการจัดทาโปรแกรมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาศึกษานิเทศก์

การจัดงานวันครูประจาปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการเสริมสร้างความสามัคคี

งบประมาณ

จัดสรร

ผู้รบั ผิดชอบ

300,000
279,000
21,000

ศน.สุรางค์

712,800

รัชนี

144,000
264,000
30,000
126,690
4,860
30,000
7,700
150,000
37,000
200,000
63,393
36,100

ธนสร
พรรณนภา
ณปภัช
รัชนี
รัชดาภรณ์
ณปภัช
จรรยา
ศน.สุรางค์
วรรณา
วัชรินทร์
สมลักษณ์
นิสารัชต์

2,000,000
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ส่วนที่ 4
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ครัง้ ที่ 1 ( 3,000,000 บาท)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
14 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
15 ติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและระบบศึกษาทางไกล
16 ค่าวัสดุสานักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าขนส่งยานพาหนะ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมรองบริหารจัดการในเขตพื้นการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ /ชดเชยน้ามัน
2 ค่าวัสดุสานักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าขนส่งยานพาหนะ
3 ติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและระบบศึกษาทางไกล
4 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
5 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพป.ชลบุรี เขต 2 (รอจัดสรร)
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ

งบประมาณ

จัดสรร
ผู้รบั ผิดชอบ
54,100
สุรางค์
39,357
ธนสร
100,000

400,000
100,000
200,000
10,443
80,000
8,100
1,457
300,000

สาหรับโรงเรียนปกติ
1 ค่าสาธารณูปโภค

300,000

รวมทั้งสิ้น

3,000,000

3,000,000

ภิรมย์ขวัญ
ภิรมย์ขวัญ
ธนสร
พรรณนภา
จุฑามณี
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บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ครัง้ ที่ 2 ( 1,565,200 บาท)
ที่

1
2
3
4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา ปี งปม.2560
ศึกษาดูงานการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.ชบ.2 ในระยะ 1 ปี
ครูดีในดวงใจ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชบ.2

งบประมาณ

จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

1,565,200

5
6
7 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล.

215,500
40,750
7,700
14,200

ศน.สุรางค์
นวลพร
สว่าง
สุธาทิพย์

4,850
1,100,750
144,900

วรรณา
อรุณรัตน์
สุรางค์

7,500
29,050

จีรนันท์

และนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.

8 พัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน
9 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพป.ชลบุรี เขต 2

รวมทั้งสิ้น

1,565,200

1,565,200
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
โครงการ
1 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัด สพป.ชบ.2
3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบันทึกประวัติ
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
4 พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคาศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้สี
5 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ O-net /NT ปีการศึกษา 2560
6 นิเทศ ดูแล ช่วยเหลือ ติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ผู้รับผิดชอบ
วรรณา
วรรณา
สายใจ
สมลักษณ์
จรรยา
สุพิชฌาย์
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการที่นาไปสู่ความสาเร็จ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งมองผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้
กาหนดกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 กาหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนดาเนินงาน
ระดับพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้บุคลากรทุก
ระดับรับรู้และเข้าใจกันอย่างทั่วถึง
4.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนายุทธศาสตร์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้า รายเดือน รายไตรมาศ ระยะครึ่งปีและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. การนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผน
6. การระดมทรัพยากร เพื่อดาเนินการตามแผน โดยพึ่งพางบประมาณทั้งจากภาคราชการ
และภาคเอกชน โดยการจัดทาคาของบประมาณการขอรับบริจาค
7 การนิเทศ ติดตาม กากับ การดาเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม กากับการ
ดาเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้คาแนะนาการดาเนินการ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
ตุลาคม 2560
สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ./สพป.ชลบุรี เขต 2 ให้บุคลากร
ในสานักงาน สถานศึกษา ได้รับทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน 2560
(1) สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ถึง
(2 สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการและ
ธันวาคม 2560
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 มกราคม 2561
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
15 เมษายน 2561
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
15 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
15 ตุลาคม 2561
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 2 โดยการดาเนินงาน
ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
ที่ 47 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนงบแลกเป้ำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 จะดำเนินกำรจัดทำแผนแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนงบแลกเป้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
โดยมีเป้ำหมำย เงื่อนไข และปฏิทินกำรดำเนินงำน แต่ละแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จึงแต่งตั้งคณะทำงำน ดังนี้
คณะทำงำน
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
ประธำนคณะทำงำน
2. นำงสำวธนรัตน์ มังคะโชติ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 คณะทำงำน
3. นำยจิรศักดิ์ สุจิรำนุธรรม รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 คณะทำงำน
4. ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน และผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีฯ
คณะทำงำน
5.นำงพรพินจิ เสืออ่วม
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
6 .นำงสำวสว่ำง จันทุมมี
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
7 .นำงสำวสุรำงค์ ปรีเปรม
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
8 .นำงจรรยำ เกตุพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
9 .นำยสินชัย โรจนไพฑูรย์
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
10.นำยภรำดร เกตุพันธุ์
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
11.นำยวินัย กองสิน
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
12.นำงพิมมำศ สกุลสุทธิวัฒน์
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
13.นำงสำวอรุณรัตน์ เหลืองปัญำญำกุล ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
14.นำงสำวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะทำงำน
15.นำงสำวสุพิชฌำย์ อนุรักษ์
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะทำงำน
16. นำงศิริพร ฉลอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
17. นำงสำวนวลพร สุวรรณ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
18. นำงสำวเกื้อกูล แพงศรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน
19. นำยอัคคกฤต เชยชิต
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
20. นำงณปภัช พลชัย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ...
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มีหน้าที่ ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และคำของบแลกเป้ำแต่ละแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ตำมควำมจำเป็นและเกิดประโยชน์ ต่อทำงรำชกำร ตำมกรอบปฏิทินกำรดำเนินงำน และ
แบบฟอร์ม ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

(นำยเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2

การกากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
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การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประสบความสาเร็จ
จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงาน ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินโครงการทุกสิ้นเดือน
2. รายงาน/ประเมินผลโครงการเสร็จสิ้น พร้อมเอกสารอ้างอิง(รูปภาพ/เอกสาร
ประกอบการอบรม/เอกสารสรุปการอบรบ ฯลฯ)
ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส และนาเสนอสานักติดตามและประเมินผลการจัดการ(ระบบe-mes)สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
**************************************
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ชลบุรี เขต 2
 โครงการ งบจาก สพฐ.
 โครงการ งบอื่น (โปรดระบุ)……………………………..
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
สนองนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ที่ 1
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ลักษณะโครงการ  ใหม่
 แก้ปัญหา/ปรับปรุง

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  ยุทธศาสตร์ 3
 ยุทธศาสตร์ ที่5  ยุทธศาสตร์ 6
 ต่อเนื่อง
 พัฒนา

 นโยบาย

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

