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ค ำน ำ 
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กำรด ำเนนิงำนและบริหำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 ปี ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ โดยกำรวิเครำะห์ 

    ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
    ขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพ    
    ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ขยำยโอกำส เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
    โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำ      
    ระบบกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำ
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กรอบกลยุทธ์กำรพัฒนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ–.25632565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 

 

นโยบำย สพฐ. ที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
พันธกิจที่จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข1 
เป้ำหมำยที่ ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ1 และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้อง  

ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังค และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

กลยุทธ์ที่จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ๑ 
 

      ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว   

 เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด  โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนั รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  

      2563 2564 2565   
         

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที ๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมที 1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียน โรงเรียน 100% 100% 100% กลุ่มส่งเสริม  
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก     กำรศึกษำ  
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง ของชำติยึดมั่น กำรปกครองระบอบ  - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต     กลุ่มนิเทศฯ  
ระบอบประชำธิปไตยอันม ี ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรง  - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ       
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประม เป็นประมุข  - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.       

   2. โครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด       
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต ๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมที่ 1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด โรงเรียน 100% 100% 100% กลุ่มส่งเสริม  
บ้ำนเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี่อ 2. โครงกำรโรงเรยีนสุจริต     กำรศึกษำ  
พลเมืองดีของชำติมีคณุธรรม มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองด 3. โครงกำรโรงเรยีนวิถีพุทธ     กลุ่มนิเทศฯ  
จริยธรรม มีค่ำนยิมที่พึงป มีคุณธรรมจริยธรรม มีคำ่นิยมที่พึง 4. โครงกำรโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.       
มีจิตสำธำรณะ มีจติอำสำ ประสงคม์ีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจติ 5.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้รียน       
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่ สำธำรณะ มีจติอำสำรับผิดชอบตอ่ ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก       

           
           
           

 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565       หน้ำ ๔๖  



      ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว   

 เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด  โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนั รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  

      2563 2564 2565   
          

และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุ ครอบครัว ผู้อื่นะสังคมโดยรวมซื่อสแล         
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี สุจรติธยมสัถ์ อดอม โอบอ้อมอำร ี         
มีวินัย และรักษำศีลธรรม มีวินัย และรักษำศีลธรรม         
๓. ผู้เรียนทุกคนควำมรู้ี ควำม ๓. ร้อยละของผู้เรียนควำมรู้ี ควำมเข้ำ 1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด โรงเรียน 100% 100% 100% กลุ่มส่งเสริม  
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย 2. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ     กำรศึกษำ  
รับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบทีทุก คุกคำมทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ควำม นักเรียน       
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น มั่นคง นเช่ภัยจำกยำเสพตดิ ควำม         
ภัยจำกยำเสพตดิ ควำมรุนแรง รุนแรง กำรคุกคำม ในชีวิตและทรพัย         
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์ กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ แล         
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม ภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้         
ไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป          

          
4.สถำนศึกษำท่ีจัดบรรยำกำศ 4. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดบรรยำกำศ 1. โครงกำรโรงเรยีนสีเขยีว โรงเรียน 100% 100% 100% กลุ่มส่งเสริม  
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมกำ สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรกำรเรมยีนรู้ใ 2. โครงกำรโรงเรยีนสุจริต     กำรศึกษำ  
เรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงควำ ผู้เรยีนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน 3. โครงกำรโรงเรยีนวิถีพุทธ       
รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั หลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอ 4. โครงกำรโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.       
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรง 5. โครงกำรโรงเรยีนสีขำว       
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็ เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่ำนเมืองบ้มี         
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือ หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ         
มีหลักคดิที่ถูกต้อง ป็นพลเมืองด มีคุณธรรม จริยธรรม         
ของชำติ มีคุณธรรมริยธรรมจ          
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     ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว  

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด  โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนั รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
     2563 2564 2565  
        

5.สถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบร 5. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรม 1.โครงกำรน้อมน ำศำสตร์พรำชำสูะ่ โรงเรียน 100% 100% 100% กลุ่มส่งเสริม 
รำโชบำยดำ้นกำรศึกษำของ รำโชบำยดำ้นกำรศึกษำของ กำรปฏิบัต ิ     กำรศึกษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 2. โครงกำรโรงเรยีนสุจริต     กลุ่มนิเทศฯ 
รำมำธิบดศีรสีินทรมหำวชิรำลง ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิร 3. โครงกำรโรงเรยีนวิถีพุทธ      
กรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เกล้ำเจำ้อยู่หัว และหลักปรัชญำของ 4. โครงกำรโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.      
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรยีนให้มี        
พอเพียง ไปพัฒนำผู้เรยีนให คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก        
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำ         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๔๘ 



 
นโยบำย สพฐ. ที2่ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ พันธกิจที่2 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อสร้ำง  
เป้ำหมำยที่2 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ลปะคณิตศำสตร์ดนตรีกีฬำศิ ภำษำและอ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ กล
ยุทธ์ที่๒ จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

 

    ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอ 
2563 

 

2564 2565       
         

๑.ผู้เรียนทุกระดับใหม้ีคว ๑.ร้อยละของผู้เรียนมี 1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง นักเรียน 80%  90% 100% กลุ่มนิเทศฯ 
เลิศ มีทักษะที่จ ำเป็นในศต ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีท วิชำกำร      กลุ่มส่งเสริม 
ที่ ๒๑ ควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะทีเป็นใน 2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่21       

 ศตวรรษที่ ๒๑        
         
๒.ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำ ๒.ร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษำต 1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง นักเรียน 60%  70% 80%  
ถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำร มีควำมเป็นเลิศตำมควมถนดัและควำม วิชำกำร       
พัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนั สนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชชีพ 2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่       
เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวตักร เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม 3.โครงกำรโรงเรียนนวตักรส่งเสรมินักค       

 นวัตกร        
         
๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสเวที ๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภำพได้รับ 1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง นักเรียน 60%  70% 80%  
กำรแข่งขันระดับช ติหรือระดับ โอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับ วิชำกำร       
นำนำชำติ หรือระดับนำนำชำติ 2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 2       

  3.โครงกำรศลิปหัตถกรรมนักเรียน       
          
 
 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๔๙ 



นโยบำย สพฐ. ที3่ ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
พันธกิจที่3 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร รวมถึงคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป้ำหมำยที่ 3ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตำมหลักสูตร ะของผู้เรียนในและคุณลักษณ 

ศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัยมีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พล
โลกที่ด(ีGlobal Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกลน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียน  
     ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด   

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดช 
     2563  2564 2565   
         

1.หลักสูตรปฐมวัยและหลักสู 1.ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีฒนำกำรทัง้ 4 1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน 100  100 100 กลุ่มนิเทศฯ 
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมี ด้ำน เหมำะสมกบัช่วงวัย         
กำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับแนวโน้ 2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำ         

กำรพัฒนำของประเทศ ขั้นพื้ นฐำนมีสมรรถนะส ำคัญ ตำม         
หลักสตูร มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวร 

        

          

  ที๒่๑ (3R8C)         
2. ผู้เรียนไดร้ับกำรพัฒนำตำม 3. ร้อยละของผู้เรียนช้ั ประถมศึกษ 1. โครงกำรพัฒนำและยกระดับ นักเรียน 80%  85% 90% กลุ่มนิเทศฯ 
จุดมุ่งหมำยของหลักสตูร และมี ปีท่ี มีคะแนนผลกำรทดสอบ๓ที ่ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษ        
ทักษะควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกบ ควำมสำมำรถ พื้นฐำนระดับชำติ(NT)         
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด         

ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคดิ 4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแน         

ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
        

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่นไ         

ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ขั้นฐำน(พื้O-NET) มำกกว่ำร้อยละ         

๕๐ ในแตล่ะวิชำเพิ่มขึ้นจำกปี         

รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ 
        

กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ         

เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม 
        

         

แต่ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติ          
          

           

           

 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565       หน้ำ ๕๐ 



    ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดช 
    2563  2564 2565  
         

3. ผู้เรียนไดร้ับกำรพัฒนำเต็มต 5.ร้อยละผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำช้ัน 1.โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพและกำร นักเรียน 80%  85% 90% กลุ่มส่งเสริ 
ศักยภำพ เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำร ประถมศึกษำปีท่ี๖ช้ันมัธยมศึกษำ รำยได ้      กลุ่มนิเทศฯ 
มีงำนท ำมีทักษะอำชีพท่ีสอด ปีท่ี๓มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื - กิจกรรมนักธุรกิจน้อย       
กับควำมต้องกำรของประเทศ อำชีพและกำรมีงำนท ำตำมควำมถนัด - กิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน       

 และควำมต้องกำรของตนเองมีทักษะ - กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี       
 อำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร - กิจกรรมท ำมำคำ้ขำย       
 ของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน ฯลฯ       
 ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไป        
 ปฏิบัติได ้        
         
4. ผู้เรียนไดร้ับกำรพัฒนำให้มี 6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำร โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต นักเรียน 100%  100% 100% กลุ่มส่งเสร 
ศักยภำพในกำรจดักำรสุขภำวะข ด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในส ั - กิจกรรมโรงเรียนสุขภำวะ      กลุ่มนิเทศฯ 
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดสีำมำรถ ได้อย่ำงมีควำมสุขมยืดหยุ่น ี - กิจกรรมเพศวิถ ี       
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ัง ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำน - กิจกรรมส่งเสรมิสุขภำพ       
ด้ำนร่ำงกำยและจติใจ ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมเป็นพหุ        

 วัฒนธรรม        
 7. ผู้เรียนทุกคนมศีักยภำพในกำร        
 จัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มสีุขภำ        
 ที่ดีสำมำรถ ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข        
 ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ        
          
 
 
 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๕๑ 



นโยบำย สพฐ. ที4่ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
พันธกิจที่4ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงโอกำส ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ เป้ำหมำยที่4 ผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ(ผู้พิกำร)กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสมที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลและกลุ่ 

ได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียมณภำพและมีคุ 
กลยุทธ์ที่4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

 

     ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด   

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมณ ผู้รับผิดช 
     2563  2564 2565   
         

1. ผู้เรียนที่มคีวำมต้องกำร 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำร 1.โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ นักเรียน 100%  100% 100% กลุ่มนิเทศฯ 
พิเศษ (ผู้พกิลุ่มชำติพันธ์ุำร) จ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำ แบบเรียนรวม        
กลุ่มผูด้้อยโอกำส และกลุ่ม กลุ่มผูด้้อยโอกำส และกลุ่มที 2.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กที่มี        
พื้นที่ห่ำงไกล ไดร้ับกำรบริกำรด้ ห่ำงไกล ได้รับกำรบริกำรด้ำน ควำมต้องกำรพิเศษ        
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และ         
และเหมำะสมตรงตำมควำม เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร         
ต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่         

         
2. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื ่ 2. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนใ 1.โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ นักเรียน 100%  100% 100% กลุ่มนิเทศฯ 
บรรลเุป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพั สถำนศึกษำท่ีมีคณุภำพเป็นมำตรฐำน 2.โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล        

อย่ำงยั่งยืน(Global Goals for เสมอกัน         
Sustainable Development)          

         

3. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครอ 3.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีไดร้ั 1.โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึก โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มนิเทศฯ 
ท้องถิ่นภำคเอกชนและหน่วยงำน ร่วมมือในกำรจดักำรศึกษำจำกองค์กร ด้วยภำคเีครือข่ำย        
เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีร่วม ปกครองท้องถิ่นภำคเอกชน และ         

กำรจัดกำรศึกษำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นที         
          

           
           

 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565       หน้ำ ๕๒ 



      ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด   

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม  หน่วยนับ  รำยปีงบประมณ ผู้รับผิดช 
      2563  2564 2565   
           

4. สถำนศึกษำมีคณุภำพ และมี 4. สถำนศึกษำไดร้ับกำรพัฒนำใหม้ 1.โครงกำรพัฒนำระบบประกันคณุภำพ โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มนิเทศฯ 
มำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ มำตรฐำนอยำ่งเหมำะสมตำมบริบท ภำยในสถำนศึกษ         

  ด้ำนประเภทขนำดและพื้นท่ี 2.โครงกำรห้องเรยีนคณุภำพ         
            
5. งบประมำณ และทรัพยำกร 5. ผู้เรียนไดร้ับกำรสนับสนุน วัสดุ 1.โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย  นักเรียน 100%  100% 100% กลุ่มICT 
ทำงกำรศึกษำมีเพียงพอและ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทลั(Digital คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ      กลุ่มนิเทศฯ 
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน และกำรสื่อสำร         
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำม กำรเรยีนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 2.โครงกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ         
จ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนท่ีภูมิศ 6. ครูไดร้ับกำรสนับสนุน วัสดุ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมDLTV/DLIT( ) คน 100%  100% 100%   
สภำพทำงเศรษฐกจิและทีต่ั้ง และอุปกรณด์ิจิทลั(Digital Device)          
ของสถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน          

  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู          

            
6. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ 7. ผู้เรียนทุกคนไดส้ร ับจัร 1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร  โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มICT 
และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ งบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ ด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน       กลุ่มนโยบำย 
เหมำะสมเพื่อให้สถำนศึกษำ เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ 2.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ      และแผน 
บริหำรงำนจดักำรศึกษำอยำ่งมี ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร         
ประสิทธิภำพ ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำ          

  เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึก          
  และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหร          
  ผู้พิกำร          
            

            
            
            

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๕๓ 



    ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมณ ผู้รับผิดช 
    2563  2564 2565  
         

7. น ำเทคโนโลยีดิจิทลั(Digital 8. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยดีิจิทัล 1.โครงกำรวิจัยและพัฒนำโครงกำรจัด โรงเรียน 60%  70% 80% กลุ่มICT 
Technology) มำเป็นเครื่องมือ (Digital Technology) มำใช้เปน็ กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียว       
ผู้เรยีนไดม้ีโอกำสเข้ำถึงบร เครื่องมือในกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีน (DLTV/DLIT)       
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิ ให้แก่ผู้เรียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำ 2.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำร       

  สอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั       
  - กิจกรรม coding       
  ฯลฯ       
         
8. พัฒนำระบบกำรตดิตำม 9 . ส ถ ำน ศึ ก ษ ำมี ระ บ บ ก ำร ดู 1.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มส่งเสริ 
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำง ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนแ 2.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเท      กลุ่มICT 
หลักประกันสิทธิกำรไดร้ับ แนะแนวที่มีประสิทธิภำพ เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร       
กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพของ 10. สถำนศึกษำท่ีมรีะบบฐำนข้อมู        
ประชำชน ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้        

 ในกำรวำงแผนจัดกำรเรยีนรู้ให้แก        
 ผู้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๕๔ 



นโยบำย สพฐ. ที3่ ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
พันธกิจที่5ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพครูและ 
เป้ำหมำยที่5 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่5 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

    ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยน ั  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิด 

    2563  2564 2565  
         

1. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก 1.ร้อยละของครู มีกำรเปลี่ยนบทบำท 1.โครงกำรพัฒนำครูทั้งระบบ คน 70%  80% 90% กลุ่มพัฒนำฯ 
“ครูผูส้อน” เป็น“Coach” ผู้ให ้ จำก “ครูผูส้อน” เป็น“Coach” ผู้ให        
ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนร ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้        
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเรยีนรู้        

         
2. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 2.ร้อยละของครู มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ 1.โครงกำรนิเทศ คน 100%  100% 100% กลุ่มพัฒนำฯ 
จัดกำรเรียนกำรสอน และเป็น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็น 2.โครงกำรส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม      กลุ่มนิเทศฯ 
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธร 3.โครงกำรยกย่องเชิดชูเกยีรติข้ำรำ       
จริยธรรม  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       

         
3. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 3.ร้อยละของผู้บริหำรมีควำมรู้ 1.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและศกัยภำพ คน 100%  100% 100% กลุ่มพัฒน 
ในกำรบริหำรจัดกำ และเป็น ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษ       
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคณุธรรมและ        
จริยธรรม จริยธรรม        

          
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565 หน้ำ ๕๕ 



นโยบำยที่ ๕ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่6จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวมตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตที่เป็น 

และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน Sustainable( Development Goals : SDGs) 
เป้ำหมำยที่6 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 

และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง6 

 

     ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด   
 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดช  
 

2563 
 

2564 2565 
 

        
          

1.นักเรียนได้รับกำรส่งเสรมิด้ำน ๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับก 1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ นักเรียน 100%  100% 100% กลุ่มงเสริม ่  
ควำมรู้กำรสรำ้งจิตส ำนึกด้ำนกำร ส่งเสริมให้มีควำมรู้ ท่ีถูกต้องและ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับ จิตส ำนึกด้ำนกำรผลติและบริโภคที่เป็ 2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว        
สิ่งแวดล้อม มิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัต         

  บ้ำนและชุมชน เช่นำรส่งเสริมอำชีก         
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้         
  สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลงฯ ฯล         
          
๒. สถำนศึกษำสำมำรถน ำ 2. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสื่อ 1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิ คน 70%  80% 90% กลุ่มส่งเส  
เทคโนโลยีมำจดัท ำระบบ นวัตกรรมทีผ่่ำนกระบวนกำรคดิมำ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
สำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำน ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำรจัดกำ         
ควำมรู้เรื่องฉลำกสเีขียวเพื่อ เรียนรูะ้ประยุกต์ใช้ในแล         
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถ ชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำม         
น ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำม แนวทำง Thailand ๔.๐         
แนวทำง Thailand ๔.๐          

           

           
           

 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำ.ศ. 2563 - 2565       หน้ำ ๕๖ 



     ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด   

 เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร / กิจกรรม หน่วยนับ  รำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดช  
     2563  2564 2565   
          

๓. สถำนศึกษำมีกำรจดัท ำนโยบำย 3. สถำนศึกษำมีกำรป  ับปรุงและ 1.โครงกำรจดัซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิ โรงเรียน 70%  80% 90% กลุ่มกำรเงินฯ  
จัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับ พัฒนำบุคลำกรและสถำนท่ีให้เป็น สิ่งแวดล้อม        
สิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำร         

  จัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ         
  ที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู้ของนักเร         
  ชุมชน         
          
๔. สถำนศึกษำมีกำรบรูณำกำร 4. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ 1.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มส่งเส  
หลักสตูร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต ประโยชน์ในรูปผลติภณัฑ์และพลงงำน (Zero waste School)        
ของผลิตภณัฑ์กำรผลิตและบริโภค เพื่อลดปรมิำณขยะและมสี่งเสริมำร         
กำรลดปริมำณคำร์บอนในโงเรียน คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำ         
คำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอน คำร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน         

  5. สถำนศึกษำมีกำรบรูณำรเรื่องกำ         
  จัดกำรขยะแบบมสี่วนร่วมและกำร         
  ขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก         
  สำระกำรเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง         
  6. นักเรียนเรยีนรู้จำกแหล่งเรีย         
  กำรขยำยผลแหล่งเรยีนรู้ นักเรีย         
  โรงเรียนชุมชน เรียนรูด้้ำนกำรล         
  พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรกั         
  สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แ         
  ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเมิตรกั         
  สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม         
  สีเขียว ฯลฯ         
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  7. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บ         
  ข้อมูลเปรยีบเทียบกำรลดปริมำณ         
  คำร์บอนไดออกไซต์ในกำรด ำเนิน         
  กิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำแล         
  บ้ำน และข้อมลูของCarbon         
  Footprint ในรูปแบบQR CODE         
  และ Paperless         
          
๕. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึ 8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมกีำร 1.โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว เขต / 100%  100% 100% กลุ่มส่งเส  
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2ป็นเ ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและ 2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว โรงเรียน       
ต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว(GREEN สถำนท่ีให้เป็นส ำนักงำนสีเขียว         
OFFICE) และสถำนศึกษำในสังกั 9. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร         
มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็น ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและ         
ต้นแบบสถำนศึกษำสีเขียว(GREEN สถำนท่ีให้เป็สถำนศึกษำสีเขียว         
SCHOOL) เพื่อให้มีบริบทท ี ต้นแบบ         
แบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำร          
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมช          

          
๖. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.แพร่ 10. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีส่งเม 1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชี โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มส่งเส  
เขต 2 ส่งเสรมิควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ำมเข้ำใจสร้ำงจิตส ำนึก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ        
สร้ำงจิตส ำนึกรวมถึงกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดกำรเรียนรู้กผลติและ 2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว        
เรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ        
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Zero waste School)        
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  11. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำ         
  พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำร         
  จัดท ำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงส ำนึ         
  กำรผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรก         
  สิ่งแวดล้อมได้         
          
๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำ 12.จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีเป็นต้นแบบ 1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชี โรงเรียน 20%  40% 60% กลุ่มส่งเส  
ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ น ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        

  ขยะ 2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว        
   3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ        
   (Zero waste School)        
          
๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแ 13.จ ำนวนสถำนศึกษำต้นแบบมี 1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิ โรงเรียน 20%  40% 60% กลุ่มส่งเส  
ในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ใน นวัตกรรมในกำรน ำ 3RS มำระยุกต์ใช้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
กำรผลิตและบรโิภคที่เป็นมิต ในกำรผลติและบรโิภคที่เป็นมิตรกบั 2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว        
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ        

   (Zero waste School)        
          
๙. สพป.แพร่ เขต 2มีกำรท ำ 14.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีรศึกษำ 1.โครงกำรจดัซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มกำรเงิ  
นโยบำยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเป็นมติร ประถมศึกษำแพร่ เขต2 มีนโยบำย สิ่งแวดล้อม        
กับสิ่งแวดล้อม กำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเป็นมติรกับ         

  สิ่งแวดล้อม         
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นโยบำยที๖่ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรจัดกำรศึกษิห 
พันธกิจที่7 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลDigital( Technology) 

เพื่อพัฒนำมุ่งสู่Thailand 4.0  
เป้ำหมำยที่7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กษำรศึกสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ำกับมีกำรกติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่มี

ประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ช้งำนวิจัยใ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรขับเคลื่อนคุณภำรศกึษำพก 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
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๑.สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระใน ๑. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำร 1.โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำร โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่ม  
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึก สถำนศึกษข้ันพ้ืนฐำน      อ ำนวยกำร  
ครอบคลมุ ด้ำนกำรบริหำร อย่ำงเป็นอิสระ         
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร          
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน          
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรง          
ทั่วไป          
๒. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกษำำรศ ึ ๒. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกษำำรศ ึ 1.โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนเชิงระบบ เขต 100%  100% 100% กลุ่ม  
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2มีกำร ประถมศึกษำแพร่ เขต 2ไดร้ับกำ       อ ำนวยกำร  
ปรับเปลีย่นให้เป็นหน่วยงำนให้ม ี พัฒนำให้เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำม         
ควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูพร้อมที่         
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอย จะปรับตัวให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงต่อ         
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มี ของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำ         
หน้ำที่สนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเจสอบริม ตร         
ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด         
จัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงมี กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ         
ประสิทธิภำพ ครอบคลมุทุกต ำบล         
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  ๓. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  เขต 100%  90% 100%   
  ประถมศึกษำแพร่เขต 2 และ         
  สถำนศึกษำน ำนวัตกรรมและเทคโนโลย         
  ดิจิทัล(Digital Technology)มำใช้ใน         
  กำรบริหำรจัดกำรและตดัสินใจ ทั         
  ระบบ         
          

๓. สพป.แพร่ เขต 2 และ ๔ .สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสงัก 1.โครงกำรโรงเรียนสุจริต โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มส่งเส  
สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใส ทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำร 2.โครงกำรพัฒนำคณุธรรมและควำม        
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำร โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ        
ชอบ บริหำรจัดกำรตำม จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ส ำนักงำนเขตและสถำนศึกษำ        
หลักธรรมำภิบำล ๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัดกทุ         

  ระดับ ผ่ำนกำรประเมินคณุธรรมและ         
  ควำมโปร่งใสในกำรด ำเน ิงำนของ         
  หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity &         
  Transparency Assessment : ITA)         
          
๔. สพป.แพร่ เขต 2 และ ๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วย 1.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มICT  
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรและ งำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูล เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร        
กำรวิธีงบประมำณดำ้นกำรศึก สำรสนเทศวิชำกำรผู้เรยีน ครู บุ - กิจกรรมbig data        
เพื่อเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพ ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน         
กำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจดัสรร ในสังกัด         
งบประมำณตรงสู่ผูเ้รียน          
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 ๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ร  โรงเรียน 100%  100% 100%  
 รำยบุคคลที่สำมำรถเช่ือมโยงกับข้อล        
 ต่ำงๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำง        
 แผนกำรจดักำรเรียนรู้สูผู่้เรยี        
 ประสิทธิภำพ(Big Data        
 Technology)        

๕. สพป.แพร่ เขต 2 และ ๘. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท 1.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ โรงเรียน 100%  100% 100% กลุ่มICT 
สถำนศึกษ พัฒนำนวัตกรรม แล กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนส่วนกลำง เพิ่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร       
เทคโนโลยีดิจิทลั(Digital มีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform)        
Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจดั        
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำ กำรศึกษำ        
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น ๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมู  โรงเรียน 100%  100% 100%  
ระบบ สำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำง        

 แผนกำรจดักำรศึกษำได้อย่ำงมี        
 ประสิทธิภำพ        
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                                                                                       ส่วนที่ 1          
                                                                                                           บทน ำ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
                1.1.1  สถานที่ตั้ง 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จัดตั ้งขึ ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่เลขท่ี 209/1  หมู่ 3  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24120  โทร. 0 – 3855 - 1456 โทรสาร 038-551456, 038-554062  
http://www.ccs2.go.th  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา       
ในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ      
งานบริหารทั่วไป เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุม         
ในท้องที่ 7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว ราชสาส์น สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ 
และอ าเภอคลองเขื่อน มีสถานศึกษาของรัฐ  จ านวน 149 โรง  มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบองค์คณะบุคคล 

                 1.1.2 เขตพ้ืนที่บริการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  7 อ าเภอ  ได้แก่ 
 

อ าเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จ านวน จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
 พนมสารคาม 572 8 87 5 6 

 บางคล้า 227.90 9 56 2 7 
 แปลงยาว 237.23 4 48 4 3 
 ราชสาส์น 134.90 3 31 - 3 
 สนามชัยเขต 1,715 4 70 1 4 
 ท่าตะเกียบ 1,084 2 47 - 2 
 คลองเขื่อน 128 5 32 - 5 

รวม 4,099.03 35 371 12 30 

              

 

 

http://www.cha2.go.th/
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                  1.1.3 ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ 
 

อ าเภอ 
จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

พนมสารคาม 34,403 36,364 70,767 
บางคล้า 14,919 15,789 30,708 
แปลงยาว 10,466 10,207 20,673 
ราชสาส์น 6,236 6,477 12,713 
สนามชัยเขต 35,569 35,325 70,894 
ท่าตะเกียบ 23,709 23,098 46,807 
คลองเขื่อน 6,262 6,568 12,830 

รวม 131,564 133,828 265,392 

ที่มาของข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการทะเบียน  ประจ าปี พ.ศ.2562 
      

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ กำรปกครอง อำชีพ 
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,344,375 ไร่ 

หรือ 5,351 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่
ห่างจากกรุงเทพ ทางทิศตะวันออก ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์) 
และประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 หรือ ประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 34 (บางนาตราด) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 34 (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) และประมาณ 
61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง บาง
ปะกง บ้านโพธิ์ บางน้ าเปรี้ยว พนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น 
และอ าเภอคลองเขื่อน  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  และมีสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี 
ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.สระแก้ว 

จ.ปราจีนบุรี 

จ.จันทบุรี 

จ.สมุทรปราการ 
จ.ชลบุร ี

จ.ปทุมธานี 

จ.นครนายก 
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1) อ าเภอเมือง  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีเนื้อที่ 375 ตารางกิโลเมตร เป็นอ าเภอศูนย์กลาง 
การปกครองและการบริหารราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น  18 ต าบล  192 หมู่บ้าน   
2 เทศบาล 18 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง (อุตสาหกรรม)   

2) อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 498,659 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง                 
จากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด ระยะทาง 15 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น          
10 ต าบล 148 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 8 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงไก่  
เลี้ยงปลา 

3)  อ าเภอบางปะกง  สภาพพ้ืนที่เป็นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าสูงกว่าระดับน้ าทะเล 1 - 2 เมตร      
พ้ืนที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นป่าชายเลน สภาพน้ าในแม่น้ าบางปะกง น้ าจะจืดอยู่ประมาณ 6 เดือน  
และมีน้ าเค็มประมาณ 6 เดือน มีเนื้อที่ 257,893 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง  ระยะทาง 22 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  
12 ต าบล  108 หมู่บ้าน  10  เทศบาล  6 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง  
เลี้ยงปลา รับจ้าง (อุตสาหกรรม) 

4)  อ าเภอบ้านโพธิ์  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 
ของจังหวัด  ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 217,593 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ต าบล   
73 หมู่บ้าน  4  เทศบาล  12 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รับจ้าง  

5)  อ าเภอพนมสารคาม   สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลูกคลื่น  และเป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีเนื้อท่ี 
ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 357,500 ไร่ อยู่ห่างตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะทาง 32 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 87 หมู่บ้าน 5 เทศบาล 6 อบต. ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ 

6)  อ าเภอบางคล้า  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มลาดลงสู่อ่าวไทย พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช  มีเนื้อท่ีประมาณ 227 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,437 ไร่  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด          
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 25 กิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น 6 ต าบล 56 หมู่บ้าน 2  เทศบาล      
7 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

7)  อ าเภอแปลงยาว  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ลอนลาดหรือลูกฟูก 
สูงๆ ต่ าๆ มีเนื้อที่ประมาณ 148,268 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 35 กิโลเมตร   
แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ต าบล 48 หมู่บ้าน 4 เทศบาล 3 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ รับจ้าง (อุสาหกรรม)  

8)  อ าเภอราชสาส์น  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มต่ ามีเนื้อที่ประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
84,312 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง 40 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 ต าบล 31 
หมู่บ้าน 3 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

9)  อ าเภอสนามชัยเขต  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีเนื้อที่ประมาณ 1,715 ตาราง- 
กิโลเมตร  หรือประมาณ 1,071,875  ไร่  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 48 กิโลเมตร       
แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ต าบล 70 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 4 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
                   10)  อ าเภอท่าตะเกียบ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  มีภูเขาประปราย  มีเนื้อที่ประมาณ 1,084   
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 677,500 ไร่  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 85 กิโลเมตร   
แบ่งการปกครองเป็น 2 ต าบล  47 หมู่บ้าน  2 อบต.  ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
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                   11)  อ าเภอคลองเข่ือน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 80,000 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง 16 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น       
5 ต าบล  32 หมู่บ้าน  5  อบต.  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 1.3 ลักษณะภูมิอำกำศและฤดูกำล 
                   จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว  
อิทธิพลของลมนี้จะท าให้จังหวัดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ว กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ซึ่งท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี ้

         ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลม
ใต ้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะ
เป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35 – 38 องศาเชลเซียส  ปริมาณฝนรวม
เฉลี่ย 200 – 300 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เกาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่  อายุการเก็บเก่ียวสั้น เช่น ข้าวโพดและถ่ัว
ต่าง ๆ ท าให้ฤดูร้อนไม่ร้อนจัดมาก โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 35 - 37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด            
                   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้                                    
พัดผ่าน ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้มีฝนฟ้าคะนอง 
เกือบทั่วไป และตกหนักบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง โดยมีปริมาณฝน
เฉลี่ย 1,000 - 12,000 มิลลิเมตร เป็นฤดูที่เหมาะแก่การท านาและเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ฝนที่ตกลงมาเป็น
ฝนที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพ้ืนที่อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอ 
ท่าตะเกียบ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ้จึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตามฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก 
                   ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  มีลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ                             
พัดผ่าน อากาศจะเย็นและแห้ง อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18 - 21 องศาเซลเซียส และปริมาณฝนรวมเฉลี่ย             
50 – 100 มิลลิเมตร  เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ 
 

2. อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2              
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5  ให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน  
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                12. ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ ดังนี้ 

    1) กลุ่มอ านวยการ 
    2) กลุ่มนโยบายและแผน 
    3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

         โครงกำรสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กศจ.ฉะเชิงเทรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม       
อ านวยการ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม     
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  

 

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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2.  สภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2                    
          2.1 ด้ำนปริมำณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีบทบาทหน้าที่ใน
การดูแลและรับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี ้
 

ตำรำงท่ี  1   จ านวนสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 - 2562  

ที ่ อ าเภอ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉช. เขต 2 โรงเรียนนอกสังกัด ปีกศ.2562 

ปีกศ.2560 ปีกศ.2561 ปีกศ.2562 เอกชน ร.ร.เทศบาล ร.ร. ตชด. อปท. 

1 พนมสารคาม 41 41 41 3 - - - 
2 สนามชัยเขต 36 35 35 2 - 2 1 
3 ท่าตะเกียบ 20 20 20 - - - - 
4 แปลงยาว 19 19 19 1 - - - 
5 บางคล้า 19 18 18 3 2 - 1 
6 ราชสาส์น 8   8   8 - - - - 
7 คลองเขื่อน 9   8   8 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 152 149 149 149 2 2 2 
 

ตำรำงท่ี  2   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

ที ่ ขนาดนักเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

ปีกศ.2560 ปีกศ.2561 ปีกศ.2562 

1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  1 – 120 คน 63 59 59 
2 โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 500 คน 81 82 82 
3 โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 501 คนขึ้นไป 8 8   8 

รวมทั้งสิ้น 152 
 

149 
 

149 

 

      ตำรำงท่ี  3  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา 
 

 
ที ่

 
ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ก่อนประถมศึกษา 3,562 3,279 6,841 3,464 3,197 6,661 3,319 3020 6339 
2 ประถมศึกษา 9,837 8,959 18,796 9,872 9,053 18,925 10,148 9170 19318 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 2,051 1,684 3,735 2,055 1,622 3,677 1,972 1646 3618 

 

รวมทั้งสิ้น 
 

15,450 
 

13,922 
 

29,372 
 

15,391 
 

13,872 
 

29,263 
 

15,439 
 

13,836 
 

29,275 
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       ตำรำงท่ี 4  จ านวนนักเรียน ครู สถานศึกษา จ าแนกรายอ าเภอ  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 ที่มา : 1. ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
         2. ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

        ตำรำงท่ี 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ ปี 2560 – 2562 

ต าแหน่ง 
รับเงินเดือน 
ในอันดับ 

วิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.1 ผอ.ช านาญการ 3 3 - 
 คศ.2 ผอ.ช านาญการ 24 24 39 
 คศ.3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 114 93 81 
 คศ.4 ผอ.เชี่ยวชาญ 1 1 1 
 รวม 142 121 121 
 2.รองผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.1       - - - - 
 คศ.2 รอง ผอ.ช านาญการ 2 2 1 
 คศ.3 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 5 5 3 
 คศ.4 รอง ผอ.เชี่ยวชาญ - - - 
 รวม 7 7 4 
 3.ครู คศ.1  362 422 444 
 คศ.2 ครูช านาญการ 216 231 203 
 คศ.3 ครูช านาญการพิเศษ 498 439 389 
 คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ 2 2 1 
 คศ.5 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
 รวม 1,078 1,094 1,037 
 4.ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - 273 320 348 
 รวม 273 320 348 

รวมทั้งสิ้น 1,500 1,542 1,510 

 

อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนสถานศึกษา 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
 พนมสารคาม 8,263 8,306 8,359 396 406 401 41 41 41 
 สนามชัยเขต 7,542 7,386 7,370 402 409 407 36 35 35 
 ท่าตะเกียบ 6,164 6,065 6,010 296 315 310 20 20 20 
 แปลงยาว 4,092 4,212 4,254 191 198 199 19 19 19 
 บางคล้า 1,683 1,664 1,668 115 118 108 19 18 18 
 ราชสาส์น 898 895 893 54 52 45 8 8 8 
 คลองเขื่อน 730 735 721 46 44 40 9 8 8 

 

รวม 
 

29,372 
 

29,263 
 

29,275 
 

1,500 
 

1,542 
 

1,510 
 

152 
 

149 
 

149 
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           2.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

           ตำรำงที่ 6  ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

 

ความสามารถการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ            

ปี 61/62                 
+ สูง  - ต่ า 2560 2561 2562 

  ด้านภาษา 51.60 52.10 44.74 - 7.36 
  ด้านค านวณ 37.54 45.60 43.47 - 2.13 
  ด้านเหตุผล 44.01 45.68 - - 

 

รวมทุกด้าน 
 

44.39 
 

47.79 
 

44.10 
 

       - 4.74 
 

           ตำรำงที่ 7  ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

2560 
 

2561 
 

2562 
เปรียบเทียบ 
ปี 61/62     

+ สูง  - ต่ า 

 

2560 
 

2561 
 

2562 
เปรียบเทียบ 
ปี 61/62     

+ สูง  - ต่ า 
  ภาษาไทย 44.96 54.85 48.86 - 5.99 43.68 48.28 50.23 + 1.95 
  คณิตศาสตร์ 34.89 35.89 30.24 - 5.65 20.15 24.40 22.00 - 2.40 
  วิทยาศาสตร์ 37.46 38.38 32.81 - 5.57 29.84 32.61 28.62 - 3.99 
  ภาษาอังกฤษ 31.99 35.28 29.17 - 6.11 26.57 25.62 27.57 + 1.95 

 

รวมเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
 

37.33 
 

41.10 
 

34.77 
 

-  6.33 
 

30.06 
 

32.72 
 

32.11 
 

-  0.61 
 

รวมเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

39.79 
 

43.14 
 

37.99 
 

- 5.15 
 

34.48 
 

37.50 
 

36.30 
 

- 1.20 
 

 

       2.3  ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       ตำรำงท่ี 8  อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับประชากรวัยเรียน ที่มีอายุถึงเกณฑ์ 
ภาคบังคับ 

ปีการศึกษา ประชากร 
จ านวนเข้าเรียน 

ในสังกัด ต่างสังกัด ร้อยละ 
2560 3,702 2,322 1,380 100 
2561 4,002 3,492 510 100 
2562 2,294 1730 557 100 
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        ตำรำงท่ี 9  อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2560 - 2562           

เรียนต่อปีการศึกษา จบชั้น ป.6 
อัตราการเรียนต่อ ม.1 ร้อยละ 

สังกัด สพฐ. เอกชน อ่ืน ๆ รวม 
2560 3,134 2,807 218 109 3,134 100 
2561 2,962 2,728 234 - 2,962 100 
2562 2,882 2,617 265 - 2,882 100 

 

         ตำรำงที่ 10  อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2560 - 2562          

เรียนต่อปีการศึกษา จบชั้น ม.3 
อัตราการเรียนต่อ ร้อยละ 

สายสามัญ สายอาชีพ เทียบเท่า รวม 
2560 961 391 501 10 902 93.86 
2561 1,013 443 455 49 947 93.48 
2562 949 406 418 55 879 92.62 

 

2.4  ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

             ตำรำงท่ี 11  การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน 
 
        

 

มาตรฐานตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ไม่มีการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีมาก พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีมาก 
 

ผลการประเมินภาพรวม 3 มาตรฐาน 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
           

                 ตำรำงท่ี 12  ผลการด าเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Interity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2560 – 2562 
 

 
 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

 

ร้อยละ ระดับ 
ความโปร่งใส 

 

ร้อยละ ระดับ 
ค่าคะแนน 

 

ร้อยละ ระดับ 
ค่าคะแนน 

 

ผลการประเมินความโปร่งใส 
 

84.36 
 

สูงมาก 
 

80.26 
 

B 
 

84.82 
 

B 
 

 เขตพ้ืนที่การศึกตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 
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                                                                                            ส่วนที่ 2 
                                                       ควำมเชื่อมโยงและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท           
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิรา-  ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.
2563 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผลวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่   มาก าหนดเป็นสาระส าคัญ  
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  ดังนี้ 

1.  พระบรมรำโชบำย ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ               
     พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรศึกษำ พระองค์ท่ำนต้องกำรสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้ำน คือ 
            1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

 -  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 -  ยึดมั่นในศาสนา 

    -  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    -  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

            2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
    -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    -  ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

 -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
            3. มีงานท า มีอาชีพ 

                  - เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

                   - การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างาน และมีงานท าในท่ีสุด 

                  - ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
            4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

                  - การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
                  - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 

พลเมืองด ี
                   - การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร  

งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
                   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย           
ในการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
                   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า   “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

ยุทธศำสตร์ 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
           2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
           5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้ำหมำย 
           1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  มีเป้ำหมำยดังนี้  
               1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
               1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร และภัย 
คุกคามอ่ืนๆ  
               1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความม่ันคงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ                     
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
               1.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
               1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน                    
และร่วมพัฒนาประเทศ 
           2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
               2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
               2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
               2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
           3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มีเป้ำหมำยดังนี้  
               3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทย ที่มี                        
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
               3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
               3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
               3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
               3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
               3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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           4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               4.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                              
ของคนทุกกลุ่มในสังคม 
               4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
               4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
               4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
           5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
               5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ าทั้งด้านอุปสงค์                                    
และอุปทาน  
               5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
               5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
               5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
           6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
               6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
               6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
               6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
               6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
และมีความเป็นมืออาชีพ 
               6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม                                 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3. นโยบำยรัฐบำล 
               ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  
              ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศ
ในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ    
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
              1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
              2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
             3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                 3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมี
วินัย  เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
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ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี  รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
               4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
               5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
               6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
               7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
              8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
                   8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
                        8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา                  
ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว                     
เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง 
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ 
การอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ          
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร           
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
                         8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คน            ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 
                   8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
                         8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต  และ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้        
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง       
ความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
                        8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
                    8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม 4.0  
                          โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน
เป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคน
ที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 



                        14 
 

                    8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
                          8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร  
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่
ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว  และผู้เรียนระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                             8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้า  สู่สังคมสูงวัย 
                             8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง      
หน่วยจดัการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่  
ของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน  
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ   แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ   
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
                             8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบ       ที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต 
                        8.7 จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้น  ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต เป็นการ
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างาน
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
                 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
               10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
               11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
               12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง  

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
                  การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของ       
คนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่       
แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน     
ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนใน
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน โดย
ครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์  ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้
ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลด
อุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทัง้ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้าน  โดยยังต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ  
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
                    การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม  คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ     
เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษา กับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความ รู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ        
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี           
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร               
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
            3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐาน   
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
            4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโต    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
            5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
            6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
            7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค   
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้าการบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
เป้ำหมำยรวม                                                                                                                                                               
            เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 
            1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
            2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
            3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
            4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
            5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
            6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ                           
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จ านวน      
10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้  
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            1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
            2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
            3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
            4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
            6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
            7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
            8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
            9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
            แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี ้ 
            “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ               ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
            3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน  
            เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
 1. 3Rs  ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
      2. 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา
กรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม Compassion)  
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เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
            เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย         
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

(Equity)  
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 

(Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท             

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 

ยุทธศำสตร์  
            การที่แผนการศึกษาแห่งชาติจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้นั้น จ าเป็น  
ต้องก าหนดยุทธศาสตร์  6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
            ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ    
                                ในการแข่งขันของประเทศ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้ำหมำย 
           ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี                   
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา                
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
           ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                  
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ                                                  
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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           ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น                  
ในศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี                     
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
            7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
           ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                     
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล            
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย  

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. โครงสร้างบทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

6.  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
            เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปี     
งบประมาณ พ.ศ.  2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน  
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เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8  และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
หลักกำร  

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

       2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วงงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบำล 

       เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบำล 

       เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ      
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
ระดับประถมศึกษำ 

       มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
       1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
       2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
       3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
       4. เรียนรู้ด้วยวธิี  Active  Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   

หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

       5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
       6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
       7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

            8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นการปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษำ 

       มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
       1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษา 

ต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
       2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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ระดับอำชีวศึกษำ 
       มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาคหรือ

ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้นดังนี้ 
       1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
       2. เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
       3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
       4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
       มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท าด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
       1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
       2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
       1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

       2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
       3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร 

จัดการ 
       4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย                      

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
       5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ 

ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
       6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด                   

การศึกษา 
       7. เร่งทบทวน(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอื้อต่อ                              

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
            8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง                                              
ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย               
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
             9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี         
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
            10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
            11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
            อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักแหละหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี              
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

7. นโยบำยและจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)   
              ต่อยอดในสิ่งที่ดีที่ร่วมกันท ามาแล้ว ต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว และพัฒนาสิ่งที่เราสามารถปรับปรุง
ได้ VTR ที่เราเห็นและเราทราบแล้ว ชักชวนให้ทุกท่าน เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และผู้ที่ขับเคลื่อน
หลักในจังหวัดและในภูมิภาค ร่วมกันต่อยอดและปรับปรุงในสิ่งที่เราต้องท า สู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย ไม่ได้เคลื่อนอย่างที่เราจะด าเนินการ จ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาไทย ให้ทันสมัย 
และทันต่อศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา และต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  
              เตรียมสังคม เตรียมคนรับสู่สังคมสูงวัย และเป็นปริมาณที่มากของสังคมไทย ถ้าไม่สร้างเยาวชน
ในวันนี้ ให้มีความรู้และความสามารถ และเก่ง เพ่ือแบกรับภาระให้ได้ ความสามารถของเยาวชน ยังสู้
ประเทศอ่ืนไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น เศรษฐกิจก็จะเดินไม่ได้ด้วย ให้ทุกท่านได้ตระหนักถึง สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง                      เราต้องพัฒนาการศึกษา เพ่ือสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
             ตระหนักและพัฒนำ ให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยี ร่วมกันปกป้องประเทศไทย ด้วยการพัฒนา
การศึกษาไทยในหลายๆประเทศเด็กของเราไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอ่ืนเลยแต่ละประเทศก็จัดการเรียนการสอน       
คล้าย ๆ กัน กับประเทศไทย  
             ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่ก ารบริหาร การแก้ปัญหาหลายประการ ต้องแก้ไขปัญหา                      
ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการประเมิน ก ากับ ติดตาม ชี้วัด ให้เกิดความเข้มข้นของการ
ปฏิบัติ หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปได้ ในหลายประการยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่สามารถ
พัฒนาได ้เราต้องต่อยอดกันต่อไป ขับเคลื่อนไปด้วยกัน  
             กระบวนการจะต้องเปลี่ยนแปลง ยังมีเรื่อง การร้องเรียน การทุจริต อยู่อีกมาก ต้องแก้ไขสิ่งที่       
ไม่ถูกต้อง ต้องท าสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก ระบบในการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ ร่วมกันเดินไป
ข้างหน้า เดินไปด้วยกัน สิ่งใดไม่ถูกต้อง 1-3 ปีนี ้เราต้องแก้ไขกัน ปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยนั้น ให้ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์กับการศึกษาไทย ค านึงถึงความก้าวหน้าของทุกคน ประโยชน์ของทุกท่าน ที่ควรจะได้รับ และ
ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาของไทยเป็นส าคัญ เป็นหลัก  
             วิธีการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม เช่น เรื่องอาหารกลางวัน จะเปลี่ยนแปลง ให้นึกถึง
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นล าดับแรก ควรปรับปรุงกระบวนการในเรื่องอาหารกลางวัน จะต้องพยายาม
ด าเนินการลงมือท าร่วมกัน จะต้องใช้เวลาด าเนินการให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้ได้มากท่ีสุด 
มาตรการต่าง ๆ มาจากส่วนกลาง ต้องมีความยืดหยุ่นพอ เพ่ือให้กระจายอ านาจพ้ืนที่ให้มาก ร่วมช่วยกันคิด  
             เราจะต้องมองถึงโครงสร้างการบริหาร ให้มีการท างานที่สะดวกกว่าเดิม สร้างประวัติศาสตร์แห่ง
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย ทุกท่านต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันน าเสนอ และตัดสินใจว่าอะไร    
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเยาวชนไทย ปกป้องสิทธิของทุกคน ตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ รัฐมนตรี
พร้อมกล้าตัดสินใจ ความขัดแย้งต่าง ๆ ต้องได้รับการพูดคุย และร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน เห็นด้วย    
ทุกภาคส่วน กล่าวคือการศึกษาไทยเป็นวาระแห่งชาติ  
             เราร่วมกันปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือลดความซับซ้อน โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคในจังหวัด
โครงสร้างไม่กระชับพอต้องลดความทับซ้อนกันเช่นน้ าท่วมในแต่ละจังหวัดยังไม่สามารถชี้ชัดและระบุได้ว่าใคร
รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ภูมิภาค เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีคนรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนต้องลด
อัตราลงมา เพ่ือให้การขับเคลื่อนเดินไปได้  
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              กระทรวงศึกษาธิการ ใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย จะต้อง
ได้รับการยอมรับและได้รับค าตอบแทนเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่
น ามาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและจะต้องร่วมกันแสดงประสิทธิผลให้เห็นจะต้องร่วมกันต่อยอดและพัฒนา
ในสิ่งที่ร่วมกันวางแผนเอาไว้  
             กระบวนการหลักๆ ในการแก้ไขปัญหา อยู่ที่การบริหารจัดการ โรงเรียนที่น่าชื่นชม ที่ได้ไปดู                      
คือ โรงเรียนทีผู่้บริหารและครู มีความเข้มแข็ง ครูเอาใจใส ่นักเรียน  
             บริหารกระทรวง จะต้องได้มีส่วนร่วมในการสนทนา ร่วมกันปรับโครงสร้างให้ผู้บริหารกระทรวง    
ได้เห็น และเสนอแนะในสิ่งที่คิดว่ายาก แล้วลองน าเสนอโดยยึดในพื้นฐานเกี่ยวกับเด็ก และผลการศึกษาไทย
เป็นหลัก อาจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
             จะต้องท าให้เยาวชนของเรามีความคิดสร้างสรรค์ เรียนมาก ท่องจ ากันมาก เราต้องปรับเปลี่ยน 
เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์  
             เด็กเราท่องเก่ง แต่พลิกแพลงไม่ได้ ต้องให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยน ต้องสร้างทักษะของ
เยาวชนไทยให้มีความสามารถในการปรับตัวเอง เมื่อโลกเปลี่ยน เด็กต้องมีทักษะในการปรับเปลี่ยน           
การท างานหรือเรียนรู้ ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง สร้างเด็กของเราให้สามารถ
ควบคุม ก ากับ AI ให้ได ้เราจะควบคุม ปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้สามารถพัฒนาได ้ 
             จุดไฟ : ร่วมกันเดิน : เดินไปด้วยกัน : สร้างแสงสว่างของการศึกษาไทยให้โดดเด่น : ประชาชน    
ไทยหวังการต่อยอดและพัฒนาการศึกษาไทย : สอดคล้องทิศทางของผู้น าประเทศร่วมกันวางไว้ 

8.  นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีงบประมำณ  2563 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)       
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบาย     
ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
     “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ  
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)      
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ)กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ                   
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development  Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล  
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561–2580   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม 
                    เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที ่5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
                          นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชา 
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน  

ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งม ี    

ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ  เช่น  การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา  
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ เหมาะสมตรงตามต้องการ 
 
เป้ำประสงค์ 
           1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม  
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
           3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
           4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่                                                                                                          

5          . ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้นได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
 และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 
           1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง                 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ               
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี                       
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
           4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
           5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
          6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 1.2  สถำนศึกษำ  

 (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
                 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มี 
    ผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่    
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
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การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 2.2  สถำนศึกษำ 

               (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

 (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
 (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ

ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
3. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา     
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (พ.ศ. 2560 - 2579)  กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์   6 ข้อ คือ 
 1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

       (1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
4. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ 
 เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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4.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 (1)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่น

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท 
                 (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น     
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2  สถำนศึกษำ 
                    (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล      

ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

 (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
 (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
                     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและ 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญเนื่องจากทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับ 
กำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ  
รายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็น         
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็น นวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ    
ความต้องการของประเทศมีความ ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรมและมีความสามารถ ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ                     

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี 
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

        1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
             1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
              1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทาง        
การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว      
ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่คว ามเป็นเลิศ     
ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
              1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน
งบประมาณ ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการ   
ด้านระบบบัญชี  การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา    
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
              1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ  
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับ 
ประเทศ และระดับนานาชาติ 
              1.5  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         2. สถำนศึกษำ  
             2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  เช่น  การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ  5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)  การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น  สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Educatio  เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
             2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
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             2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
             2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน 
             2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
            2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
             2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

นโยบำยที่ 3   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                          นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 
              พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำผู้เรียน 
ที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญามีศักยภาพ  
มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน       

ทางการเงินที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึง     

ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทกัษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
              ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทย 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนัก 
ถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี     
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เป้ำประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
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2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ 
น าไปปฏิบัติได ้

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารง    

ชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 
          1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  )3 R8C) 
          2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความ สามารถ พ้ืนฐานระดับชาติ  
)NT  (นดผ่านเกณฑ์ที่ก าห  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน )O-NET  (มากกว่า  
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
          4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
         5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
          6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี 
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
       7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน ”เป็น “ Coach ะการเรียนรู้ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแน       
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้" 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 
       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  

สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้าน   ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย โดย
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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       1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
               1.2 สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 

    2.1  กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
       เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
               2.1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
       (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       (3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
       (4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
       (5)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล 
การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
               2.1.2 สถำนศึกษำ 
       (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
       (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
                (3)  ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน                     
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       (4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
        (5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
                          (6)  สรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
                          (7) สรปุและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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        2.2  กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ 
       ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                  

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
               2.2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     (1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ 

               -  เป็นไปตามหลักสูตร               
               -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

           -  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ   
           -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
           -  มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
           -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน                
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
     (2)  จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น 
     (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐาน 
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตาม          
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5)  ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
     (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
               2.2.2 สถำนศึกษำ 
     (1)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     (2)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
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   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
     (3)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
     (5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
     (6)  จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
     (7)  ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงาน        ที่เก่ียวข้อง 

2.3  กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
       ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา     

มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทย
เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็น     พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดย
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
               2.3.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา      
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  ให้มี
คุณลักษณะ 
   -  เป็นไปตามหลักสูตร  
   -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
   -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
   -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน               
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3                                                                                                                                                                                 
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                         (2)  ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน                 
ทุกระดับชั้น 
       (3)  ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
                          (4)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม  
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
                          (5)  จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
       (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
               2.3.2  สถำนศึกษำ    
       (1)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
       (2)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
       (3)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
       (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
       (5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
       (6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.4  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
       เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบ                     

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
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      (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
      (2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบ    ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
      (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
      (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
      (5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
      (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
      (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
      (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
      (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส 
3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)  มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนทุกระดับ 
    กำรจัดกำรศึกษำ 
      เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   โดย
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      3.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
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     3.2  สถำนศึกษำ 
                      (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
                    (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
4.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ
พัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ 
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
                     (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ 

4.2  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

                          (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  Assessment)                
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
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 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

                          (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

                      (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

 (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของตน 

 (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล                        
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

 (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

 (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                          (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
                        (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to                                                                                                                                 
- Face Training 

 (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 (15)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
                               2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น      
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น            
                               3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
                               4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

         5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม 
                    เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
                     นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและ 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ 
อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  
ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ       
ทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม   เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ        
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น 
ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ การ
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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เป้ำประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือ  ในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ 

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา              

ที่มีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ   
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1.  สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด      
     กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                  1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
                (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

          (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์     
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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                  1.2  สถำนศึกษำ 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผน 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ

พ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อไป

ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
                       (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ       
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอมีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
2.  กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบท 
     ของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

     (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

     (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
       เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา      

ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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(1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา                      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
                       (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประสาน ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน  
กลุม่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
4.  กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ                        
     ของผู้เรียน  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
                       (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ  
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                       (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                       (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
นโยบำยที่ 5   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อม
น า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณมีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกัน”  มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง  
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17 เป้าหมาย  มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ในทุกมิต ิทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น  นโยบายด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อ     

ในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
เป้ำประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง                
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค               

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขตมีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร             

กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
        9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร                       
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
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3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้าน รูปแบบใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างการ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ 

ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE  
และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน         
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 
 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และ 
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
           3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ )LCA  (สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
           4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนได 
ออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
        5   . จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสี
เขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
       12.  .ขยายผลผ่านระบบ  DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC  และ Decision – Making  การน าขยะมาใช้ 
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   จัดค่าย
เยาวชน  วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ          
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
                     นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงาน     
ทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  อยู่ตลอดเวลาหน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital  Technology  เช่น  
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
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ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน       
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เป้ำประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาครอบคลุม     
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี       
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
          2. สถ นหน่วยงานลางได้รับการพัฒนาให้เป็านศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนก  
ที่มคีวามทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา           
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ 
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
          เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  
และจัดการศึกษาครอบคลุม  ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร 
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งานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่  อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมา  ภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน        
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติ
การและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก   ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  เช่น  การบริหารจัดการแบบ
กลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
 (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถาน 
ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต 
 (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผล        
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที ่
  (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ
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ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได ้
 (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัย                                   
    อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง  

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา       
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบ           
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง         

ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี                

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรร 
    งบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
     เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อน
ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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(1)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  
          (2)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
          (3)  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนเพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย  

(4)  พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 
4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ 
    ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)    
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอ่ืน ๆ    
ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ    
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศน า Cloud 
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS  และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ  ระบบบัญชี  ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา        
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งภายใน
และนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วม    
กับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงและ 
บูรณาการที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและ
การพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่     
การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน และบุคลากรทาง
การศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน          
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
                          กำรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน 

 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง 
 ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พศ.. 2561–2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563 – 
2565) ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก มาก าหนดสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ดังนี้ 
 

วิเครำะห์ศักยภำพส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(SWOT Analysis) 
จุดแข็ง(Strengths : S) 
 

1. มีโครงสร้าง/นโยบายการบริหารของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 10 กลุ่มงาน และสถานศึกษา มีการ 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมในภารกิจงาน 4 ด้าน มีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างอย่างชัดเจนสอดคล้อง 
กับนโยบายต้นสังกัด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบอ านาจ และการประสานการท างาน อย่างมีส่วนร่วมไปยัง 
เขตคุณภาพการศึกษา ชมรมทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สถานศึกษาท าหน้าที่ในรองรบั 
นโยบายการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. บุคลากรมีเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่งขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
5. มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศภายในส านักงานเขตพ้ืนที่กำรศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 และระหว่างโรงเรียน พร้อมในการปฏิบัติงานระบบ เช่น AMSS, E-office, E-money  
TECS4 เป็นต้น 

6. มีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 และสถานศึกษาหลายช่องทาง เช่น Line หลายกลุ่ม Line, Facebook, โทรศัพท ์

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
แกนน าเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรม 
              8. มีการมอบหมายงานและกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับเครือข่ายการศึกษาเขตคุณภาพ 
การศึกษา จ านวน 17  เขต  เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  ชมรมทางวิชาการ 
              9. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่กำรศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ท างานเป็นทีม 
โปร่งใส สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง     

และนโยบายทางการศึกษา ท าให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดความซ้ าซ้อนไม่คล่องตัว  
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีไม่เพียงพอตามกรอบ  

อัตราก าลัง  
 



                        51 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา ขาดการติดตาม     
ก ากับและ สรุปประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะปานกลาง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
               4. ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอในการนิเทศ ก ากับ ติดตามตามการด าเนินงานของสถานศึกษา   
               5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมีไม่เพียงพอไม่ครบชั้น  

 6. การสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรม ต้องปรับเปลี่ยนตามห้วงเวลาตามที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ ท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  
 

โอกำส (Opportunities)  
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมกับ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา  
2. มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาที่ดี 
3. นโยบายการศึกษาส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน,ประสิทธิภาพการบริหาร  

จัดการศึกษา,การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรในวิชาชีพ,การสร้างขวัญและก าลังใจ  
4. นโยบายการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการน าเทคนิคการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้ 

ทรัพยากรร่วมกัน   
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาสำมรถจัดการศึกษาทั้งในระบบ        

นอกระบบ และ ตามอัธยาศัยส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และสามารถ        
ลดอัตราการออกกลางคัน  

6. มีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาโดยตรง 
7. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการประชากร วัยเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
8. ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานทางราชการ 
9. ชุมชนมีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม ชุมชน 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
10. มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ท าให้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทันเวลา 
11. แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพในท้องถิ่นที่หลากหลาย  

 เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  
 

 อุปสรรค(Threats)   
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล, รัฐมนตรี  

ท าให้เป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบางพ้ืนที่ไม่เห็นชอบในการด าเนินงานตามนโยบาย  
3. องค์กรท้องถิ่นบางแหง่ไมใ่หค้วามส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ต้องรองรับการด าเนินงานจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และภารกิจงานจากส่วนกลางที่มีความซ้ าซ้อนและมากเกินไป 
4. สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัยในการท างานลดลง ไม่เพียงพอกับการท างาน 

ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับงบประมาณการสนับสนุนในการบริหาร 

จัดการจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ   
              6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 4 
     ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

 
กรอบนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
   1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             2.  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                  2.1 ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน 
   2.2 ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา   
                  2.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ตามแนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ “ESPG 14” จุดเน้น 4 ด้าน 
1. มิติด้ำนกำรศึกษำ (Education) 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะอยู่ร่วมในสังคม อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 
          1.2 ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
          1.3  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ทุกโอกาส 
          1.4  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยในการใช้สารสนเทศ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้เครื่องมือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           1.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการมีงานท าและมีศักยภาพทักษะวิชาการ
เพ่ือการแข่งขันในเวทีสากล 
      ตัวช้ีวัด 
            1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 
            2. นักเรียนทุกระดับชั้นผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตในการเรียนรู้ 
            3. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัย  
            4. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนหรือกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
            5. สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในทักษะวิชาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสร้างนวัตกรรมมุ่งแข่งขันในเวทีสากล 
            6. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษามีการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ  
 
2. มิติด้ำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ  Service Excellence 
            2.1 เพิ่มโอกาสผู้เรียนและการบริการทางการศึกษาให้ความเสมอภาคกับผู้เรียนเท่าเทียมกัน 
            2.2 สร้างศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องและสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายชุมชนและผู้ปกครอง 
            2.3 อัตราการรู้หนังสือเพ่ิมขึ้น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าการศึกษาและอาชีพ 
            2.4  พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานให้มีจิตส านึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมขยายผลต่อสังคม ชุมชน 
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       ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคีเครือข่าย มีระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน 

3. มิติด้ำนบุคลำกรที่เป็นเลิศ (Persional Excellence) 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งอย่างมืออาชีพ 

            3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เป็นก าลังส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
            3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการท างาน 
        ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การมี 
วิทยฐานะ ให้เป็นครูมืออาชีพ 
             2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติมีวิทยฐานะ 

             3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เป็นก าลังส าคัญในการยกระดับ 

คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย 
             4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถใช้เทคโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียน 

การสอนและการท างาน 

4. มิติด้ำนหลักธรรมำภิบำลที่เป็นเลิศ (Governance Excellence) 
4.1 สร้างภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
      ตัวชี้วัด 
            1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน 4 ด้าน ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ :Vision 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ผู้เรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล1  บนพื้นฐานความเป็นไทย2  โดยความ
ร่วมมือ  ของทุกภาคส่วน 
 

พันธกิจ : Mission 

           1. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ประชากรว ัยเร ียนทุกคนได ้ร ับการศ ึกษาอย ่างท ั่วถ ึงและมีคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะ 
การท างานและทักษะอาชีพที่ดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  
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           3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
           4. ส่งเสริม สนับสนนุการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

เป้ำประสงค์ : Goal 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
3.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการท างาน มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการ
สร้างเครือข่าย 
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                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 
                                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 
1. ผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีคุณธรรม    
จริยธรรม ตามวิถีความเป็นไทย    
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  100 100 100 1.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิต
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
และทักษะการท างานที่เหมาะสม 
กับช่วงวัย 

  90 95 100 

3. ร้อยละ  100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมที่   น้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             

100 100 100 100  100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถม ศึกษา
ทุกคน ได้รับการพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนระดับการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถตาม   
สมรรถนะตามหลักสูตร 
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  80 82 85 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรม    ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  100 100 100 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 4. ร้อยละของผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับชั้น 

  80 85 90 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สู่สากล 

5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-Net     
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ
หลัก 4 กลุ่ม เพิ่มขึ้น 

  - - - 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 

4. การพัฒนาการเรียนใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิ
ทัศอย่างเหมาะสมกับวัย 

           80 85 90 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 
1.ครูและบุคลากรทาง   การศึกษา มี
ทักษะที่เหมาะสมตามสมรรถนะ   
และมีวัฒนธรรมในการท างาน          
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ  ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

  80 85 90 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ตนเองด้วยกระบวนการ PLC 

 86 100 100 100 

3.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       
ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

  100 100 100 

 4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยได้รับ 
การพัฒนา 

  100 100 100  

 5. จ านวนงานวิจัยเพื่อสร้าง  
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

  60 65 70  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 

1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัย
เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

100 100 100 100 100 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา   
ที่มีคุณภาพ 

2.จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
น้อยกว่าร้อยละ 0.02               

0.17       0.00 0.02 0.015 0.01 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา   
มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  100 100 100  

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา   
มีระบบแนะแนว 

  100 100 100  

 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ 

92.62  93.50 94.00 94.50 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

6. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการ
เรียนรวม ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพ 

100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาเป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

  100 100 100 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

2.สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม   ที่มี
ประสิทธิภาพ 

  100 100 100 

2. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึก      
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม        

  80 90 100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุคน มีจิตส านึก เป็นแบบอย่าง
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก 
เป็นแบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  100 100 100 

 5. ร้อยละ 100 ของครู ที่จัด 
การเรียนรู้บูรณาการกับ
สิ่งแวดล้อม 

  100 100 100  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่งมีการ
บริหารจัดการเน้นการบูรณาการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีการ
บริหารจัดการทีมุ่่งเน้นคุณธรรม  
และความโปร่งใส มีการบูรณาการ   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก   
ทุกภาคส่วน  

  100 100 100 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ  
มีส่วนร่วม 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา   
มีการบริหารจัดการเน้นการ  
บูรณาการ  สร้างเครือข่าย    
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  100 100 100 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ใช้สื่อและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร  
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  80 90 100 สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  90 95 100 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 2561 2562 ปี 2563 2564 2565 

7.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา    
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน        
ที่เข้มแข็ง 

  80 90 100 

 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา   
มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

      

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มีรูปแบบการนิเทศ ก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

  100 100 100 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 
ที ่ ๖๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) 
------------------------------ 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด    
และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(พ.ศ.2561 – 256๓)  ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จะด าเนินการปรับปรุง 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถน าแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.
256๓-256๕) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบด้วย 

๑.  ที่ปรึกษา 
        ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
        ๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกคน 

มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับ  ดูแลและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน    
ของคณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

๒.   คณะกรรมการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง)          
      ประกอบด้วย 
         ๒.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒        ประธาน 
         ๒.๒ นายปริญญา  นวลรักษา    รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒                 รองประธาน  
         ๒.๓ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน   รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒       กรรมการ 
         ๒.๔ นายพงศ์สันต์  โตเจริญ      รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒       กรรมการ    
         ๒.๕ นายประสาร  เศวตสุพร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
         ๒.๖ นางสุนันทา  โกธา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
         ๒.๗ นายกมล  วุ่นหน ู        ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑           กรรมการ 
         ๒.๘ นายสุนทร  วรังษี        ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖                กรรมการ 
         ๒.๙ นายรัฐวิทย์  เนียรศิริ          ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑                     กรรมการ 
       ๒.๑๐ นายมนตรี  บุญด ี          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)            กรรมการ 
       ๒.๑๑ นายโชคชัย  ศิริศกัดิ์ภิญโญ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง            กรรมการ 
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       ๒.๑๒ นายอดุลย์  บุญชว่ย          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหินดาษ              กรรมการ 
       ๒.๑๓ นายสยาม  สุริยจันทร์          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 
       ๒.๑๔ นายมาโนช  โคมเดือน          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ       กรรมการ         
       ๒.๑๕ นางนัฐพร  วิเวกชาติ          ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             กรรมการ 
       ๒.๑๖ น.ส.มะลิ  ลือตระกูลประวัติ   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                      กรรมการ 
       ๒.๑๗ น.ส.บงกช  สงกรานต์          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ   
       ๒.๑๘ นางจินตนา  กฐนิทอง          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  กรรมการ 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       ๒.๑๙ นายน าพล  รมพิพัฒน์          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๒.๒๐ นางคุณัญญา  ใสสุก            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่     กรรมการ 

         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
       ๒.๒๑ นายอดิศักดิ์  สงกรานต์        นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน                กรรมการ 
                             กลุ่มกฎหมายและคดี    
       ๒.๒๒ นายบัญหาญ  เดชเดชเฟ่ือง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ                      
       ๒.๒๓ นางภัทรวดี  เดชเฟ่ือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที ่ประเมินสถานภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สังเคราะห์ข้อมูล)  เพ่ือทบทวนจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นใน
การด าเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       และผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

๓. คณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
        ๓.๑ นายปริญญา  นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒         ประธานกรรมการ 
        ๓.๒ นายบัญหาญ  เดชเฟ่ือง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ  
        ๓.๓ นายมาโนช  โคมเดือน           ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา    กรรมการ  
        ๓.๔ นางสุนันทา  โกธา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.               กรรมการ 
        ๓.๕ นางสาวขนิษฐา  ใหม่จันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบางพะเนียง         กรรมการ 
        ๓.๖ น.ส.ปราณ ี แสงมงคลพิพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางคา               กรรมการ 
        ๓.๗ ว่าที่ ร.ต.วีรชน  บัวพันธ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก     กรรมการ 
        ๓.๘ นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ      ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง    กรรมการ 
        ๓.๙ นางภัทรวดี  เดชเฟ่ือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่วิเคราะห์ (SWOT) ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

๔. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) 
        ๔.๑ นายปริญญา  นวลรักษา          รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒                   ประธานกรรมการ 
        ๔.๒ นายบัญหาญ  เดชเฟ่ือง         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 รองประธานกรรมการ 
        ๔.๓ นางชิดชญา  ฆังคะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ              กรรมการ 
        ๔.๔ นางนบชลุี  เสาวนา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  กรรมการ 
        ๔.๕ นายคัมภีร์  ไกรลอ้มบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      กรรมการ         

- ๒ - 
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        ๔.๖ นางภัทรวดี  เดชเฟ่ือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๗ น.ส.นิตยา  สุขเจริญ         ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                    

  มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) และจัดท ารูปเล่มเอกสารให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาต่อไป 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายด าเนินการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.256๓ - 256๕ (ฉบับปรับปรุง) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ   

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

     
 
       (นายวิสูตร  เจริญวงษ์) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
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