
นโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2



ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



โดยมียุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบนัหลัก และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุข

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็น
พลเมือง



2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น 
อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ 
ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์



3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพ้ืนที่ชำยแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ที่พเิศษใหเ้หมาะสม
ตามบริบทของพืน้ที่



1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม

1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ

1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคณุภาพดว้ย
การปรบัหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม



2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจสังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สงูขึ้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนไดต้ำมช่วงวัย
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนมนีิสยัรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผำ่นกิจกรรมกำรปฏบิัตจิริง 

(ActiveLearning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และ
คิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมทีักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจติวิทยำศำสตรใ์ห้กับนักเรียนระดับ

ก่อนประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตรน์้อย ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาคณุภาพกระบวนการเรียนรู้



2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สือ่กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำในกำรจดักำรเรียนรูไ้ด้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่ำงเต็มศักยภำพ

2.8 ส่งเสริมกำรจดัหลักสตูรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ 
(DualEducation) , หลักสูตรระยะสั้น

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผูเ้รียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำสและผูม้คีวำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบทีเ่หมำะสม

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจดักจิกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงเข้มแข็งตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาคณุภาพกระบวนการเรียนรู้



3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
(Programme for International Student Assessment)

3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน



4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ

ประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใชพ้ฒันา
คุณภาพการจัดการศกึษา



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)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 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)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น



2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมิน
และกำรพัฒนำ

2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชือ่มโยง
กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้



1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมคีุณภำพและเสมอภำค

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1.เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศกึษาทีม่ีคณุภาพ



2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับ
เด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำง
ด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Distance learning information technology :DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 
LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา



1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติใน
กำรด ำเนินชีวิต

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชีวิต



1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น 

โรงเรียนที่ประสบ-ปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) , โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธภิาพ



2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-
baseManagement), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น

2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น 
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ

2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีสว่นรว่ม



3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำร
ก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำ
ศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน



1.นักเรียนทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของช่วงวัย และสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้ 

2.โรงเรียนยกระดับผลกำรทดสองทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ 
ปทีี่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก และผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบร้อยละ 50

3.โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ และหน้ำที่พลเมือง ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.โรงเรียนสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
5. โรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร Active Learning เพื่อให้สอดคล้องกับ

ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และใช้หลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และสำระ
ภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม

มาตรการเร่งรัดและคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561



วิสัยทัศน์ (VISION)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ก ากับ ดูแล 
ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปน็ไทย



ค่านิยม (Values)

“มุ่งมั่นส่งเสริมการเรยีนรู้  ควบคู่ความโปร่งใส ก้าวไกลกบัองค์กร
ที่มีชีวิต มุ่งสัมฤทธิผลของเครอืข่าย ประสานสายสัมพนัธ์สู่สากล”

CHON  2 Core  Values
C = Commitment     มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้
H =  Honesty ควบคู่ความโปร่งใส
O = Organic ก้าวไกลกับองค์กรทีม่ีชีวิต
N = Network มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่าย
2 = Togetherness ประสานสายสัมพนัธ์สู่สากล


