แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

พ.ศ.2563 - 2565
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2

กลุม่ นโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับทบทวน เพื่อทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ใช้อยู่
ปัจจุบันให้เท่ำทัน สนองตอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำย จุดเน้น และสภำวกำรณ์ และใช้เป็นกรอบ
กำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรศึกษำในระยะ 3 ปี ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมสำเร็จ โดยกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ขยำยโอกำส เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นอย่ำงสูงมำ
ณ โอกำสนี้

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2

สำรบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

ภำคผนวก

หน้ำ
ข้อมูลทั่วไป
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
- สถำนที่ตั้ง
- เขตพื้นที่บริกำร
- ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร
ลักษณะภูมิประเทศ กำรปกครอง อำชีพ
- ลักษณะภูมิอำกำศและฤดูกำล
อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
สภำพกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
- ด้ำนปริมำณ
- ด้ำนคุณภำพ
- ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
- ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเชื่อมโยงและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
พระบรมรำโชบำย ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร
มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบำยรัฐบำล

10
11
12

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

16

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-257

17

นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2563
กำรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน
วิเครำะห์ศักยภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 2
กรอบนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ที่ 60/2563
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง)

23
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กรอบกลยุทธ์กำรพัฒนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ–.25632565
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
นโยบำย สพฐ. ที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
พันธกิจที่จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข1
เป้ำหมำยที่ ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ1 และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังค และผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
กลยุทธ์ที่จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ๑
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประม

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติยึดมั่น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
พลเมืองดีของชำติมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงป
มีจิตสำธำรณะ มีจติ อำสำ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี ่อ
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองด
มีคุณธรรมจริยธรรม มีคำ่ นิยมที่พงึ
ประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจติ
สำธำรณะ มีจติ อำสำรับผิดชอบต่อ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้ รียน
ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
2. โครงกำรโรงเรียนสุจริต
3. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
5.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้ รียน
ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก

หน่วยนั

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว
รำยปีงบประมำณ
2563 2564 2565

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศฯ

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศฯ

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำ ๔๖

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุ
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนควำมรูี้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบทีทุก
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น
ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม

ครอบครัว ผู้อื่นะสังคมโดยรวมซื่อสแล
สุจริตธยมัสถ์ อดอม โอบอ้อมอำรี
มีวินัย และรักษำศีลธรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนควำมรูี้ ควำมเข้ำ
และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อควำม
มั่นคง นเช่ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรง กำรคุกคำม ในชีวิตและทรัพย
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ แล
ภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้

หน่วยนั

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว
รำยปีงบประมำณ
2563 2564 2565

1. โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
2. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ

1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ

โครงกำร / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป

4.สถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำ
รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง ป็นพลเมืองด
ของชำติ มีคุณธรรมริยธรรมจ

4. จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรกำรเรมียนรู้ใ
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี ่ำนเมืองบ้มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
โครงกำรโรงเรียนสุจริต
โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงกำรโรงเรียนสีขำว

หน้ำ ๔๗

เป้ำประสงค์
5.สถำนศึกษำที่น้อมนำพระบร
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต
กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำ

ตัวชี้วัด
5. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรม
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม
1.โครงกำรน้อมนำศำสตร์พรำชำสูะ่
กำรปฏิบัติ
2. โครงกำรโรงเรียนสุจริต
3. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

หน่วยนั
โรงเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ว
รำยปีงบประมำณ
2563 2564 2565
100%

100%

100%

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศฯ

หน้ำ ๔๘

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

๑.ผู้เรียนทุกระดับให้มีคว
เลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศต
ที่ ๒๑

๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีท
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะทีเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑

1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร
2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่21

นักเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
80%
90%
100%

๒.ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำ
ถนัดและควำมสนใจ นำไปสู่กำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนั
เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร

๒.ร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษำต
มีควำมเป็นเลิศตำมควมถนัดและควำม
สนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม
นวัตกร

1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร
2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่
3.โครงกำรโรงเรียนนวัตกรส่งเสริมนักค

นักเรียน

60%

70%

80%

๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสเวที
กำรแข่งขันระดับช ติหรือระดับ
นำนำชำติ

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับ
โอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับ
หรือระดับนำนำชำติ

1.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร
2.โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 2
3.โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นักเรียน

60%

70%

80%

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริม

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) พร้อมก้ำวสู่สำกลนำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียน
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

1.หลักสูตรปฐมวัยและหลักสู
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมี
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวโน้
กำรพัฒนำของประเทศ

1.ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีฒนำกำรทัง้ 4
ด้ำน เหมำะสมกับช่วงวัย
2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้ นฐำนมีสมรรถนะสำคัญ ตำม
หลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวร
ที๒่ ๑ (3R8C)
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำม
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้ ประถมศึกษ
ปีที่ มีคะแนนผลกำรทดสอบ๓ที่
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมี
ทักษะควำมสำมำรถที่สอดคล้องกบ ควำมสำมำรถ พื้นฐำนระดับชำติ(NT)
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแน
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
สำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นไ
ขั้นฐำน(พื้O-NET) มำกกว่ำร้อยละ
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๕๐ ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปี
รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม
แต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

1. โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
โรงเรียน 100
100
100

นักเรียน 80%

85%

90%

ผู้รับผิดช
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

หน้ำ ๕๐

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มต
ศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำร
มีงำนทำมีทักษะอำชีพที่สอด
กับควำมต้องกำรของประเทศ

5.ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้น
1.โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพและกำร
ประถมศึกษำปีท๖ี่ ชั้นมัธยมศึกษำ
รำยได้
ปีที่๓มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื
- กิจกรรมนักธุรกิจน้อย
อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด
- กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
และควำมต้องกำรของตนเองมีทักษะ
- กิจกรรมบริษทั สร้ำงกำรดี
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
- กิจกรรมทำมำค้ำขำย
ของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ฯลฯ
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไป
ปฏิบัติได้

4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะข
ตนเองให้มีสุขภำวะที่ดสี ำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำร
ดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสั
ได้อย่ำงมีควำมสุขมยืดหยุ่นี
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมเป็นพหุ
วัฒนธรรม
7. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำร
จัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มสี ุขภำ
ที่ดีสำมำรถ ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต
- กิจกรรมโรงเรียนสุขภำวะ
- กิจกรรมเพศวิถี
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
นักเรียน 80%
85%
90%

นักเรียน 100%

100%

100%

ผู้รับผิดช
กลุ่มส่งเสริ
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มส่งเสร
กลุ่มนิเทศฯ

หน้ำ ๕๑

นโยบำย สพฐ. ที4่ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
พันธกิจที่4ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงโอกำส ลดควำมเหลื่อมล้ำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ เป้ำหมำยที่4 ผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ(ผู้พิกำร)กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสมที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลและกลุ่
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมณภำพและมีคุ
กลยุทธ์ที่4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

1. ผู้เรียนที่มคี วำมต้องกำร
พิเศษ (ผู้พกิ ลุ่มชำติพันธุ์ำร)
กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส และกลุ่ม
พื้นที่ห่ำงไกล ได้รับกำรบริกำรด้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
และเหมำะสมตรงตำมควำม
ต้องกำร

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำ
กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส และกลุ่มที
ห่ำงไกล ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

1.โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ
แบบเรียนรวม
2.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ

นักเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมณ
2563
2564
2565
100%
100%
100%

2. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่
บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพั
อย่ำงยั่งยืน(Global Goals for
Sustainable Development)
3. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครอ
ท้องถิ่นภำคเอกชนและหน่วยงำน
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วม
กำรจัดกำรศึกษำ

2. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนใ
สถำนศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพเป็นมำตรฐำน
เสมอกัน

1.โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
2.โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล

นักเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มนิเทศฯ

3.ร้อยละของสถำนศึกษำทีไ่ ด้รั
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำจำกองค์กร
ปกครองท้องถิ่นภำคเอกชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที

1.โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึก
ด้วยภำคีเครือข่ำย

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มนิเทศฯ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

ผู้รับผิดช
กลุ่มนิเทศฯ

หน้ำ ๕๒

4. สถำนศึกษำมีคณ
ุ ภำพ และมี
มำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่

4. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้ม
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท
ด้ำนประเภทขนำดและพื้นที่

1.โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษ
2.โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ

โรงเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมณ
2563
2564
2565
100%
100%
100%

5. งบประมำณ และทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำมีเพียงพอและ
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำม
จำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศ
สภำพทำงเศรษฐกิจและทีต่ ั้ง
ของสถำนศึกษำ

5. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
6. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ
และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู

1.โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
2.โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมDLTV/DLIT(
)

นักเรียน

100%

100%

100%

คน

100%

100%

100%

6. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ
และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่
เหมำะสมเพื่อให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

7. ผู้เรียนทุกคนไดส้รับจัร
งบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น
ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำ
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึก
และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหร
ผู้พิกำร

1.โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน
2.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียน

100%

100%

100%

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

ผู้รับผิดช
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มICT
กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มICT
กลุ่มนโยบำย
และแผน

หน้ำ ๕๓

7. นำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) มำเป็นเครื่องมือ
ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบร
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิ

8. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำ

1.โครงกำรวิจัยและพัฒนำโครงกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียว
(DLTV/DLIT)
2.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
- กิจกรรม coding
ฯลฯ

โรงเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมณ
2563
2564
2565
60%
70%
80%

8. พัฒนำระบบกำรติดตำม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำง
หลักประกันสิทธิกำรได้รับ
กำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพของ
ประชำชน

9 . ส ถ ำน ศึ ก ษ ำมี ระ บ บ ก ำร ดู
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนแ
แนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
10. สถำนศึกษำที่มรี ะบบฐำนข้อมู
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้
ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย
2.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเท
เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียน

100%

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

100%

100%

ผู้รับผิดช
กลุ่มICT

กลุ่มส่งเสริ
กลุ่มICT

หน้ำ ๕๔

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

คน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
70%
80%
90%

2. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 2.ร้อยละของครู มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ 1.โครงกำรนิเทศ
จัดกำรเรียนกำรสอน และเป็น
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็น
2.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธร
3.โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำ
จริยธรรม
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

คน

100%

100%

100%

กลุ่มพัฒนำฯ
กลุ่มนิเทศฯ

3. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำ และเป็น
แบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม

คน

100%

100%

100%

กลุ่มพัฒน

เป้ำประสงค์
1. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก
“ครูผสู้ อน” เป็น“Coach” ผู้ให้
คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนร
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของครู มีกำรเปลี่ยนบทบำท
จำก “ครูผสู้ อน” เป็น“Coach” ผู้ให
คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

3.ร้อยละของผู้บริหำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม
1.โครงกำรพัฒนำครูทั้งระบบ

1.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษ

หน่วยนั

ผู้รับผิด
กลุ่มพัฒนำฯ

หน้ำ ๕๕

นโยบำยที่ ๕ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่6จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวมตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตที่เป็น
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable( Development Goals : SDGs)
เป้ำหมำยที่6 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง6
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

1.นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำน
ควำมรู้กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๑. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับก
ส่งเสริมให้มีควำมรู้ ที่ถูกต้องและ
จิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัต
บ้ำนและชุมชน เช่นำรส่งเสริมอำชีก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้
สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลงฯ ฯล

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว

๒. สถำนศึกษำสำมำรถนำ
เทคโนโลยีมำจัดทำระบบ
สำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำน
ควำมรู้เรื่องฉลำกสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำม

2. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อ
นวัตกรรมทีผ่ ่ำนกระบวนกำรคิดมำ
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำรจัดกำ
เรียนรูะ้ ประยุกต์ใช้ในแล
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำม
แนวทำง Thailand ๔.๐

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
หน่วยนับ
2563
2564
2565
นักเรียน 100%
100%
100%

คน

70%

80%

90%

ผู้รับผิดช
กลุ่มงเสริม่

กลุ่มส่งเส

แนวทำง Thailand ๔.๐

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

หน้ำ ๕๖

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

3. สถำนศึกษำมีกำรป ับปรุงและ
พัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้เป็น
สำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเร
ชุมชน

1.โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิ
สิ่งแวดล้อม

โรงเรียน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
70%
80%
90%

4. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลงงำน
เพื่อลดปริมำณขยะและมีส่งเสริมำร
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำ
คำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
5. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำรเรื่องกำ
จัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำร
ขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก
สำระกำรเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
6. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรีย
กำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรีย
โรงเรียนชุมชน เรียนรูด้ ้ำนกำรล
พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรกั
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แ
ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เมิตรกั
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม
สีเขียว ฯลฯ

1.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste School)

โรงเรียน

100%

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำย
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค
กำรลดปริมำณคำร์บอนในโงเรียน
คำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอน

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

100%

100%

ผู้รับผิดช
กลุ่มกำรเงินฯ

กลุ่มส่งเส

หน้ำ ๕๗

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดช

7. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซต์ในกำรดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำแล
บ้ำน และข้อมูลของCarbon
Footprint ในรูปแบบQR CODE
และ Paperless
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2ป็นเ
ต้นแบบสำนักงำนสีเขียว(GREEN
OFFICE) และสถำนศึกษำในสังกั
มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็น
ต้นแบบสถำนศึกษำสีเขียว(GREEN
SCHOOL) เพื่อให้มีบริบทที
แบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมช

8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและ
สถำนที่ให้เป็นสำนักงำนสีเขียว
9. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและ
สถำนที่ให้เป็สถำนศึกษำสีเขียว
ต้นแบบ

1.โครงกำรสำนักงำนสีเขียว
2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว

เขต /
โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเส

๖. สถำนศึกษำในสังกัด สพป.แพร่
เขต 2 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สร้ำงจิตสำนึกรวมถึงกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรผลิตและบริโภคที
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

10. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเม
ควำมรู้ำมเข้ำใจสร้ำงจิตสำนึก
รวมถึงกำรจัดกำรเรียนรู้กผลิตและ
บริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ
2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste School)

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเส

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

หน้ำ ๕๘

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565

ผู้รับผิดช

โรงเรียน

20%

40%

60%

กลุ่มส่งเส

โรงเรียน

20%

40%

60%

กลุ่มส่งเส

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มกำรเงิ

11. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และดำเนินกำร
จัดทำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงสำนึ
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรก
สิ่งแวดล้อมได้
๗. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำ
ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ

12.จำนวนสถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบ
นำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริม
ขยะ

๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแ
ในกำรนำ 3RS มำประยุกต์ใช้ใน
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิต
สิ่งแวดล้อม

13.จำนวนสถำนศึกษำต้นแบบมี
1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิ
นวัตกรรมในกำรนำ 3RS มำระยุกต์ใช้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
สิ่งแวดล้อม
3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste School)

๙. สพป.แพร่ เขต 2มีกำรทำ
14.สำนักงำนเขตพื้นที่รศึกษำ
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร ประถมศึกษำแพร่ เขต2 มีนโยบำย
กับสิ่งแวดล้อม
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
3.โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste School)

1.โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

หน้ำ ๕๙

นโยบำยที๖่
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบรจัดกำรศึกษิห
พันธกิจที่7 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลDigital( Technology)
เพื่อพัฒนำมุ่งสู่Thailand 4.0
เป้ำหมำยที่7 สำนักงำนเขตพื้นที่กษำรศึกสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรำกับมีกำรกติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ช้งำนวิจัยใ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรขับเคลื่อนคุณภำรศึกษำพก
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
๑.สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระใน
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรง
ทั่วไป
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กษำำรศึ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2มีกำร
ปรับเปลีย่ นให้เป็นหน่วยงำนให้มี
ควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอย
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่สนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำ
จัดกำรศึกษำ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ

๑. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำร
กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึก
อย่ำงเป็นอิสระ

1.โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษขั้นพื้นฐำน

โรงเรียน

๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กษำำรศึ
ประถมศึกษำแพร่ เขต 2ได้รับกำ
พัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำม
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
ของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำ
มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเจสอบริม ตร
ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครอบคลุมทุกตำบล

1.โครงกำรพัฒนำสำนักงำนเชิงระบบ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

เขต

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
100%
100%
100%

100%

100%

100%

ผู้รับผิดช
กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่ม
อำนวยกำร

หน้ำ ๖๐

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร / กิจกรรม

๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำแพร่เขต 2 และ
สถำนศึกษำนำนวัตกรรมและเทคโนโลย
ดิจิทัล(Digital Technology)มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั
ระบบ

หน่วยนับ
เขต

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
รำยปีงบประมำณ
2563
2564
2565
100%
90%
100%

ผู้รับผิดช

๓. สพป.แพร่ เขต 2 และ
สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล

๔ .สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังก
ทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัดกทุ
ระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนิงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

1.โครงกำรโรงเรียนสุจริต
2.โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตและสถำนศึกษำ

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มส่งเส

๔. สพป.แพร่ เขต 2 และ
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรและ
กำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึก
เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงสู่ผเู้ รียน

๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วย
งำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศวิชำกำรผู้เรียน ครู บุ
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ในสังกัด

1.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
- กิจกรรมbig data

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มICT

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

หน้ำ ๖๑

เป้ำประสงค์

๕. สพป.แพร่ เขต 2 และ
สถำนศึกษ พัฒนำนวัตกรรม แล
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำ
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัด
๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้ ร
รำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อล
ต่ำงๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สผู่ ู้เรีย
ประสิทธิภำพ(Big Data
Technology)
๘. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นท
กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนส่วนกลำง
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัด
กำรศึกษำ
๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมู
สำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำ.ศ. 2563 - 2565

โครงกำร / กิจกรรม

หน่วยนับ
โรงเรียน

1.โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพิ่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผู้รับผิดช
รำยปีงบประมำณ
2563
2564 2565
100% 100%
100%

โรงเรียน

100%

100%

โรงเรียน

100%

100%

100%

กลุ่มICT

100%

หน้ำ ๖๒

ภำคผนวก
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

1. นำยสุเทพปำลสำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
2. นำยปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
3. นำงศุภมำศ สินมณี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กษำประถมศึกษำแพร่ำรศึ เขต 2
4. นำยพรชัย จันทะสำร รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2

คณะผู้จัดทำ
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2. นำยปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
3. นำงศุภมำศ
สินมณี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
4. นำยพรชัย จันทะสำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่2
5. นำยสำนิตย์ โลหะ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
6. นำงชัชฎำพร ตุ้ยเต็มวงศ์ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
7. น.ส.ชมัยพร แก้วสุทธิ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
8. นำงปณิดำ เสนนันตำ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
9. นำงนงนุช ประดับ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
10. น.ส.วำสนำ ธรรมชัย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
11.นำงวิมลพรรณ เวทมนต์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู ฯ
12. นำงจันทนำ ขัติโย
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยกำร
13. นำยสุกิจ มำปง
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
และผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
14. นำงชีวำรัตน์ปรำรมภ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
15. น.ส.อุษณีย์บุญเรืองนำม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำ ำญกำร
16. นำงพรรรผกำ พรหมสุวรรณนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
17. นำยขวัญชัย ข้ำมสำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ตรวจสอบ/จัดพิมพ์
1. นำงชัชฎำพร ตุ้ยเต็มวงศ์
2. นำงชีวำรัตน์ ปรำรมภ์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
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1

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
1.1.1 สถานที่ตั้ง
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 จัด ตั ้ง ขึ ้น ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลของสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา รหั ส ไปรษณี ย์ 24120 โทร. 0 – 3855 - 1456 โทรสาร 038-551456, 038-554062
http://www.ccs2.go.th รั บ ผิ ดชอบในการบริห ารจัดการศึกษา สนับสนุนส่ งเสริมบทบาทสถานศึ ก ษา
ในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ
งานบริ ห ารทั่ว ไป เพื่อให้ การจั ดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล โดยบริห ารจัดการครอบคลุ ม
ในท้องที่ 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอพนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว ราชสาส์น สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ
และอาเภอคลองเขื่อน มีสถานศึกษาของรัฐ จานวน 149 โรง มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบองค์คณะบุคคล
1.1.2 เขตพื้นที่บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 อาเภอ ได้แก่
อาเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

จานวน
ตาบล
หมู่บ้าน
8
87

จานวนเทศบาล/อบต.
เทศบาล
อบต.
5
6

พนมสารคาม

572

บางคล้า
แปลงยาว
ราชสาส์น
สนามชัยเขต
ท่าตะเกียบ
คลองเขื่อน

227.90
237.23
134.90
1,715
1,084
128

9
4
3
4
2
5

56
48
31
70
47
32

2
4
1
-

7
3
3
4
2
5

4,099.03

35

371

12

30

รวม
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1.1.3 ประชากรในเขตพื้นที่บริการ
อาเภอ
พนมสารคาม
บางคล้า
แปลงยาว
ราชสาส์น
สนามชัยเขต
ท่าตะเกียบ
คลองเขื่อน
รวม

จานวนประชากรแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
34,403
36,364
14,919
15,789
10,466
10,207
6,236
6,477
35,569
35,325
23,709
23,098
6,262
6,568
133,828
131,564

รวม
70,767
30,708
20,673
12,713
70,894
46,807
12,830
265,392

ที่มาของข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการทะเบียน ประจาปี พ.ศ.2562
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ กำรปกครอง อำชีพ
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกของประเทศไทย 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 อาเภอ คือ อาเภอเมือง บาง
ปะกง บ้านโพธิ์ บางน้าเปรี้ยว พนมสารคาม บางคล้า แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น
และอาเภอคลองเขื่อน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และมีสภาพพื้นที่ของอาเภอในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี
จ.นครนายก
จ.ปทุมธานี

จ.ปราจีนบุรี

จ.สระแก้ว

จ.สมุทรปราการ
จ.ชลบุรี

จ.จันทบุรี
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1) อาเภอเมือง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 375 ตารางกิโลเมตร เป็นอาเภอศูนย์กลาง
การปกครองและการบริหารราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตาบล 192 หมู่บ้าน
2 เทศบาล 18 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง (อุตสาหกรรม)
2) อาเภอบางน้าเปรี้ยว สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 498,659 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด ระยะทาง 15 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
10 ตาบล 148 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 8 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา
3) อาเภอบางปะกง สภาพพื้นที่เป็นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าสูงกว่าระดับน้าทะเล 1 - 2 เมตร
พื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นป่าชายเลน สภาพน้าในแม่น้าบางปะกง น้าจะจืดอยู่ประมาณ 6 เดือน
และมีน้าเค็มประมาณ 6 เดือน มีเนื้อที่ 257,893 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณปากแม่น้าบางปะกง ระยะทาง 22 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
12 ตาบล 108 หมู่บ้าน 10 เทศบาล 6 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง
เลี้ยงปลา รับจ้าง (อุตสาหกรรม)
4) อาเภอบ้านโพธิ์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าบางปะกงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 217,593 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตาบล
73 หมู่บ้าน 4 เทศบาล 12 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รับจ้าง
5) อาเภอพนมสารคาม สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่น และเป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีเนื้อที่
ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 357,500 ไร่ อยู่ห่างตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉีย งใต้
ระยะทาง 32 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตาบล 87 หมู่บ้าน 5 เทศบาล 6 อบต. ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
6) อาเภอบางคล้า สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มลาดลงสู่อ่าวไทย พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช มีเนื้อที่ประมาณ 227 ตารางกิโลเมตร หรือ 142,437 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 25 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 6 ตาบล 56 หมู่บ้าน 2 เทศบาล
7 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
7) อาเภอแปลงยาว สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ลอนลาดหรือลูกฟูก
สูงๆ ต่าๆ มีเนื้อที่ประมาณ 148,268 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 4 ต าบล 48 หมู่ บ้ า น 4 เทศบาล 3 อบต. ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ รับจ้าง (อุสาหกรรม)
8) อาเภอราชสาส์น สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ามีเนื้อที่ประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร หรือ
84,312 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง 40 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 ตาบล 31
หมู่บ้าน 3 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
9) อาเภอสนามชัยเขต สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีเนื้อที่ประมาณ 1,715 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,071,875 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 48 กิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตาบล 70 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 4 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
10) อาเภอท่าตะเกียบ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาประปราย มีเนื้อที่ประมาณ 1,084
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 677,500 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 85 กิโลเมตร
แบ่งการปกครองเป็น 2 ตาบล 47 หมู่บ้าน 2 อบต. ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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11) อาเภอคลองเขื่อน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 80,000 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง 16 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น
5 ตาบล 32 หมู่บ้าน 5 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศและฤดูกำล
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
อิทธิพลของลมนี้จะทาให้จังหวัดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ว กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ซึ่งทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลม
ใต้ พัดปกคลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะ
เป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35 – 38 องศาเชลเซียส ปริมาณฝนรวม
เฉลี่ย 200 – 300 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เกาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข้าวโพดและถั่ว
ต่าง ๆ ทาให้ฤดูร้อนไม่ร้อนจัดมาก โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 35 - 37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุด
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดผ่าน ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝนฟ้าคะนอง
เกือบทั่วไป และตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง โดยมีปริมาณฝน
เฉลี่ย 1,000 - 12,000 มิลลิเมตร เป็นฤดูที่เหมาะแก่การทานาและเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ฝนที่ตกลงมาเป็น
ฝนที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต และอาเภอ
ท่าตะเกียบ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตามฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่าน อากาศจะเย็นและแห้ง อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18 - 21 องศาเซลเซียส และปริมาณฝนรวมเฉลี่ย
50 – 100 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ
2. อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5 ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบั ติร าชการทั่ว ไปกับ องค์ กร หรือหน่ว ยงานต่า ง ๆ ทั้งภาครั ฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ ดังนี้
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
โครงกำรสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่ม
อานวยการ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กศจ.ฉะเชิงเทรา

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ
ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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2. สภำพกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
2.1 ด้ำนปริมำณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีบทบาทหน้าที่ใน
การดูแลและรับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จานวนสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2560 - 2562
โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉช. เขต 2
โรงเรียนนอกสังกัด ปีกศ.2562
ที่
อาเภอ
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
ตำรำงที่ 2 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562
ที่

ขนาดนักเรียน

1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1 – 120 คน
2 โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 500 คน
3 โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 501 คนขึ้นไป

จานวนโรงเรียน
ปีกศ.2560 ปีกศ.2561 ปีกศ.2562
63
59
59
81
82
82
8
8
8

รวมทั้งสิ้น

152

149

149

ตำรำงที่ 3 จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3

จานวนนักเรียน
ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ก่อนประถมศึกษา 3,562 3,279 6,841 3,464 3,197 6,661
ประถมศึกษา
9,837 8,959 18,796 9,872 9,053 18,925
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,051 1,684 3,735 2,055 1,622 3,677
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม
3,319 3020 6339
10,148 9170 19318
1,972 1646 3618

15,450 13,922 29,372 15,391 13,872 29,263 15,439 13,836 29,275
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ตำรำงที่ 4 จานวนนักเรียน ครู สถานศึกษา จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2560 – 2562
จานวนนักเรียน
จานวนครู
จานวนสถานศึกษา
อาเภอ
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
ที่มา : 1. ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
2. ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2560 – 2562

152

149

149

ตำรำงที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามวิทยฐานะ ปี 2560 – 2562
ข้าราชการครูและบุคลากร
รับเงินเดือน
ทางการศึกษา
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
ในอันดับ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. ผู้อานวยการโรงเรียน
คศ.1 ผอ.ชานาญการ
3
3
คศ.2 ผอ.ชานาญการ
24
24
39
คศ.3 ผอ.ชานาญการพิเศษ
114
93
81
คศ.4 ผอ.เชี่ยวชาญ
1
1
1
รวม
142
121
121
2.รองผู้อานวยการโรงเรียน
คศ.1
คศ.2 รอง ผอ.ชานาญการ
2
2
1
คศ.3 รอง ผอ.ชานาญการพิเศษ
5
5
3
คศ.4 รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
รวม
7
7
4
3.ครู
คศ.1
362
422
444
คศ.2 ครูชานาญการ
216
231
203
คศ.3 ครูชานาญการพิเศษ
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
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2.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 6 ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562
ความสามารถการเรียนรู้
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมทุกด้าน

2560
51.60
37.54
44.01

ปีการศึกษา
2561
52.10
45.60
45.68

2562
44.74
43.47
-

44.39

47.79

44.10

เปรียบเทียบ
ปี 61/62
+ สูง - ต่า

- 7.36
- 2.13
- 4.74

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

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2560 2561 2562

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

44.96
34.89
37.46
31.99

54.85
35.89
38.38
35.28

48.86
30.24
32.81
29.17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปรียบเทียบ
ปี 61/62
+ สูง - ต่า

- 5.99
- 5.65
- 5.57
- 6.11

2560 2561 2562
43.68
20.15
29.84
26.57

48.28
24.40
32.61
25.62

50.23
22.00
28.62
27.57

6.33 30.06 32.72 32.11 -

เปรียบเทียบ
ปี 61/62
+ สูง - ต่า

+ 1.95
- 2.40
- 3.99
+ 1.95

รวมเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

37.33 41.10 34.77 -

0.61

รวมเฉลี่ยระดับประเทศ

39.79 43.14 37.99 - 5.15 34.48 37.50 36.30 - 1.20

2.3 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 8 อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับประชากรวัยเรียน ที่มีอายุถึงเกณฑ์
ภาคบังคับ
จานวนเข้าเรียน
ปีการศึกษา
ประชากร
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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ตำรำงที่ 9 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - 2562
เรียนต่อปีการศึกษา

จบชั้น ป.6

2560
2561
2562

3,134
2,962
2,882

อัตราการเรียนต่อ ม.1
สังกัด สพฐ. เอกชน
อื่น ๆ
2,807
218
109
2,728
234
2,617
265
-

ร้อยละ
รวม
3,134
2,962
2,882

100
100
100

ตำรำงที่ 10 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 - 2562
เรียนต่อปีการศึกษา

จบชั้น ม.3

2560
2561
2562

961
1,013
949

อัตราการเรียนต่อ
สายสามัญ สายอาชีพ เทียบเท่า
391
501
10
443
455
49
406
418
55

ร้อยละ
รวม
902
947
879

93.86
93.48
92.62

2.4 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ตำรำงที่ 11 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2562

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ไม่มีการ ดีเยี่ยม
ดีมาก
ประเมิน ดีมาก
พอใช้

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

มาตรฐานตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ผลการประเมินภาพรวม 3 มาตรฐาน

ตำรำงที่ 12 ผลการดาเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Interity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมิน
ผลการประเมินความโปร่งใส

ระดับ

ระดับ

ร้อยละ ความโปร่งใส ร้อยละ ค่าคะแนน ร้อยละ
84.36

สูงมาก

80.26

B

84.82

ระดับ
ค่าคะแนน

B
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ส่วนที่ 2

ควำมเชื่อมโยงและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิรา- ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ.
2563 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่ มากาหนดเป็นสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ดังนี้
1. พระบรมรำโชบำย ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรศึกษำ พระองค์ท่ำนต้องกำรสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้ำน คือ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
- มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
- ยึดมั่นในศาสนา
- มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
- มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
- ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
- ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ
- เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
- การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทางาน และมีงานทาในที่สุด
- ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย
- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
- ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่
พลเมืองดี
- การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจและเอื้ออาทร”
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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
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ำหมำย
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยดังนี้
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร และภัย
คุกคามอื่นๆ
1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อให้เกิดความมั่นคงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
และร่วมพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยดังนี้
2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ
2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มีเป้ำหมำยดังนี้
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสร้างคนไทย 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 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนทุกกลุ่มในสังคม
4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยดังนี้
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้าทั้งด้านอุปสงค์
และอุปทาน
5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยดังนี้
6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
และมีความเป็นมืออาชีพ
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
3. นโยบำยรัฐบำล
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นาประเทศ
ในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมี
วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดาเนิน
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ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คานึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเลี้ ย งดู ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ผ่ า นการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรีย นรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต และ
พัฒนาครู ที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน
เป็นระบบในการพัฒนากาลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากาลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กาลังคน
ที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
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8.6 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่
ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สาหรับผู้ที่เข้า สู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบ
ที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้น ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต เป็นการ
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางาน
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบอาชี พ ของ
คนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่
แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน
ทาให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนใน
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน โดย
ครอบคลุ มไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่ านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้ สิ นเชื่อที่เอื้อให้
ประชาชนสามารถมีที่อยู่ อาศัย เป็ น ของตนเองได้ตามความพร้ อมปรั บปรุงระบบที่ดินทากินให้ เ กษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ จัดทาแนวทางการกาหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลด
อุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทัง้ ช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน โดยยังต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การเตรี ย มคนไทยสู่ ศ ตวรรษที่ 21 โดยสร้ า งแพลตฟอร์ ม การเรี ยนรู้ใ หม่ ใ นระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ในทุกตาบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษา กับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความ รู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุ มชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การ
เติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิ ทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้าการบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอานาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จานวน
10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็น ปัจจั ย
สนับสนุน ดังนี้
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1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต อย่า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบั ญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
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 การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (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
เป้ าหมายของการจั ด การศึก ษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัว ชี้วัดเพื่ อการบรรลุ เ ป้า หมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity)
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality)
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency)
5. ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ ป็ น พลวั ต และบริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ยุทธศำสตร์
การที่แผนการศึกษาแห่งชาติจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้นั้น จาเป็น
ต้องกาหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรีย นรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจั ย เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และนวั ตกรรมด้า นการสร้างเสริม คุณภาพชีวิต ที่เป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
1. โครงสร้างบทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้
2. ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
6. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน
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เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ ความส าคัญกับ ประเด็น คุณภาพและประสิ ทธิภ าพในทุกมิติ ทั้งผู้ เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วงงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบำล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบำล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษำ
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นการปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
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ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้นดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทาด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลังตามความ
ต้องการจาเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา
7. เร่งทบทวน(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อั ต ราก าลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บาล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ และจั ดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลั กสู ตรการพัฒ นาครูให้ มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักแหละหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การอยู่ ก่ อ นนั้ น หากรั ฐ บาลหรื อ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กาหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
7. นโยบำยและจุดเน้นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ต่อยอดในสิ่งที่ดีที่ร่วมกันทามาแล้ว ต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว และพัฒนาสิ่งที่เราสามารถปรับปรุง
ได้ VTR ที่เราเห็นและเราทราบแล้ว ชักชวนให้ทุกท่าน เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และผู้ที่ขับเคลื่อน
หลั กในจั งหวัดและในภูมิภาค ร่ ว มกัน ต่อยอดและปรับปรุงในสิ่งที่เราต้องทา สู่ ศตวรรษที่ 21 การพัฒ นา
การศึกษาของประเทศไทย ไม่ได้เคลื่อนอย่างที่เราจะดาเนินการ จาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาไทย ให้ทันสมัย
และทันต่อศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา และต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
เตรียมสังคม เตรียมคนรับสู่สังคมสูงวัย และเป็นปริมาณที่มากของสังคมไทย ถ้าไม่สร้างเยาวชน
ในวัน นี้ ให้ มีความรู้ และความสามารถ และเก่ง เพื่อแบกรับภาระให้ ได้ ความสามารถของเยาวชน ยังสู้
ประเทศอื่นไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น เศรษฐกิจก็จะเดินไม่ได้ด้วย ให้ทุกท่านได้ตระหนักถึง สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง
เราต้องพัฒนาการศึกษา เพื่อสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ
ตระหนักและพัฒนำ ให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยี ร่วมกันปกป้องประเทศไทย ด้วยการพัฒนา
การศึกษาไทยในหลายๆประเทศเด็กของเราไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นเลยแต่ละประเทศก็จัดการเรียนการสอน
คล้าย ๆ กัน กับประเทศไทย
ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่การบริหาร การแก้ปัญหาหลายประการ ต้องแก้ไขปัญหา
ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการประเมิน กากับ ติดตาม ชี้วัด ให้เกิดความเข้มข้นของการ
ปฏิบัติ หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปได้ ในหลายประการยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่สามารถ
พัฒนาได้ เราต้องต่อยอดกันต่อไป ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
กระบวนการจะต้องเปลี่ยนแปลง ยังมีเรื่อง การร้องเรียน การทุจริต อยู่อีกมาก ต้องแก้ไขสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง ต้องทาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก ระบบในการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ ร่วมกันเดินไป
ข้างหน้า เดินไปด้วยกัน สิ่งใดไม่ถูกต้อง 1-3 ปีนี้ เราต้องแก้ไขกัน ปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยนั้น ให้ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์กับการศึกษาไทย คานึงถึงความก้าวหน้าของทุกคน ประโยชน์ของทุกท่าน ที่ควรจะได้รับ และ
ประโยชน์ที่สาคัญที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาของไทยเป็นสาคัญ เป็นหลัก
วิธีการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม เช่น เรื่องอาหารกลางวัน จะเปลี่ยนแปลง ให้นึกถึง
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นลาดับแรก ควรปรับปรุงกระบวนการในเรื่องอาหารกลางวัน จะต้องพยายาม
ดาเนินการลงมือทาร่วมกัน จะต้องใช้เวลาดาเนินการให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้าให้ได้มากที่สุด
มาตรการต่าง ๆ มาจากส่วนกลาง ต้องมีความยืดหยุ่นพอ เพื่อให้กระจายอานาจพื้นที่ให้มาก ร่วมช่วยกันคิด
เราจะต้องมองถึงโครงสร้างการบริหาร ให้มีการทางานที่สะดวกกว่าเดิม สร้างประวัติศาสตร์แห่ง
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย ทุกท่านต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันนาเสนอ และตัดสินใจว่าอะไร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเยาวชนไทย ปกป้องสิทธิของทุกคน ตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ รัฐมนตรี
พร้อมกล้าตัดสินใจ ความขัดแย้งต่าง ๆ ต้องได้รับการพูดคุย และร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน เห็นด้วย
ทุกภาคส่วน กล่าวคือการศึกษาไทยเป็นวาระแห่งชาติ
เราร่ ว มกั น ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเพื่ อ ลดความซั บ ซ้ อ น โดยเฉพาะในส่ ว นภู มิ ภ าคในจั ง หวั ด
โครงสร้างไม่กระชับพอต้องลดความทับซ้อนกันเช่นน้าท่วมในแต่ละจังหวัดยังไม่สามารถชี้ชัดและระบุได้ว่าใคร
รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ภูมิภาค เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีคนรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนต้องลด
อัตราลงมา เพื่อให้การขับเคลื่อนเดินไปได้
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กระทรวงศึกษาธิการ ใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย จะต้อง
ได้รับการยอมรับและได้รับคาตอบแทนเป็นลาดับต้นๆ ของประเทศ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่
นามาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและจะต้องร่วมกันแสดงประสิทธิผลให้เห็นจะต้องร่วมกันต่อยอดและพัฒนา
ในสิ่งที่ร่วมกันวางแผนเอาไว้
กระบวนการหลักๆ ในการแก้ไขปัญหา อยู่ที่การบริหารจัดการ โรงเรียนที่น่าชื่นชม ที่ได้ไปดู
คือ โรงเรียนทีผ่ ู้บริหารและครู มีความเข้มแข็ง ครูเอาใจใส่ นักเรียน
บริหารกระทรวง จะต้องได้มีส่วนร่วมในการสนทนา ร่วมกันปรับโครงสร้างให้ผู้บริหารกระทรวง
ได้เห็น และเสนอแนะในสิ่งที่คิดว่ายาก แล้วลองนาเสนอโดยยึดในพื้นฐานเกี่ยวกับเด็ก และผลการศึกษาไทย
เป็นหลัก อาจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จะต้องทาให้เยาวชนของเรามีความคิดสร้างสรรค์ เรียนมาก ท่องจากันมาก เราต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
เด็กเราท่องเก่ง แต่พลิกแพลงไม่ได้ ต้องให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยน ต้องสร้างทักษะของ
เยาวชนไทยให้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เอง เมื่ อ โลกเปลี่ ย น เด็ ก ต้ อ งมี ทั ก ษะในการปรั บ เปลี่ ย น
การทางานหรือเรี ยนรู้ ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ของการเปลี่ ยนแปลง สร้างเด็กของเราให้ส ามารถ
ควบคุม กากับ AI ให้ได้ เราจะควบคุม ปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้สามารถพัฒนาได้
จุดไฟ : ร่วมกันเดิน : เดินไปด้วยกัน : สร้างแสงสว่างของการศึกษาไทยให้โดดเด่น : ประชาชน
ไทยหวังการต่อยอดและพัฒนาการศึกษาไทย : สอดคล้องทิศทางของผู้นาประเทศร่วมกันวางไว้
8. นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบาย
ต่ อ รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางใน
การดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า 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) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ)กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริ ห ารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลมี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 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
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4
นโยบำยที่ 5
นโยบำยที่ 6

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

25
นโยบำยที่ 1

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 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. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้นได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
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 และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรีย นให้ มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
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การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ภัยคุกคามที่ มีผ ลกระทบต่ อความมั่น คง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุ ก คามในชีวิ ต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุ กคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
คาปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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4.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) สนั บ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท
(2) จั ดสรรงบประมาณเพิ่ มเติ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาในกลุ่ มโรงเรี ยนพื้น ที่สู งในถิ่ นทุ ร กั น ดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญเนื่องจากทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดับ
กำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็น
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็น นวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศมีความ ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรมและมีความสามารถ ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
พัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย นเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ ความเป็นเลิ ศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด แวว และรวบรวมเครื่ อ งมื อ วั ด แววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา ดาเนินการวัดแววความถนั ด ทาง
การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นาไปสู่การพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความพร้อมที่จะพัฒ นาต่อยอดไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จานวน
งบประมาณ ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน 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 และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
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2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับ เปลี่ย นวิธีก ารวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เ รีย น โดยมุ่ง เน้น การวัด ประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดังนี้
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญามีศักยภาพ
มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถกากับการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่ างแท้จ ริ ง และเป็ น ต้น แบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒ นาตนเองทางวิช าชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการเรียนรู้ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธี
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
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2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารง
ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3)R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความ 3สามารถ พื้นฐานระดับชาติ
)NTผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน )O-NETมากกว่า (
ร้อยละ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 50
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ เป็น ”ครูผู้สอน“Coach ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้"
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒ นาหลั กสูตรแกนกลางให้เป็นหลั กสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทย โดย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
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1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ป รั บ เปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นรู้ “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach”
ผู้อานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ส อดคล้องกับหลั กสู ตรแกนกลางเน้น การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กาหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่
ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัย สามารถจั ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึ ก ษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
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- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ลและเป็ น ขั้ น ตอน
(Coding)
(7) ดาเนิน การให้ผู้เ รีย นได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้ว นถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทย
เพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็น พหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
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(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้ เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับ 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
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีแนวทางการดาเนินการ
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(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ส่ งเสริม สนับสนุนการจัดการศึ ก ษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำ
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิต โดย
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ผ่า นระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital device) เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
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3.2 สถำนศึกษำ
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัด การเรีย นรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล
4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดาเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสู งให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ
พัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิ ตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น มาตรการที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรม
ในชั้น เรี ย น ทาหน้ าที่กระตุ้น สร้ างแรงบั น ดาลใจ แนะนาวิธีเรีย นรู้ และวิธี จั ดระเบี ยบการสร้า งความรู้
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
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(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career
Path)
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนั บ สนุ น ให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาวางแผนและเข้ ารั บ การพัฒ นาตามหลั กสู ตรที่ ก าหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า ง
(Differentiated Instruction)
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to
- Face Training
(14) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์
(Coding)
นโยบำยที่ 4

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ
อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น (Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่ว มมื อ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุ กคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้ องกับ สภาพข้อเท็จ จริ ง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิ เศษ
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจาเป็น
ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่ องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ การ
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
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เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือ ในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงโดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อไป
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริห าร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริ ม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอมีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมบริบท
ของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
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(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประสาน ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน
กลุม่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และ
ติดตาม กากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
ส าหรั บ ครู อย่ างเหมาะสม เพื่อเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ เ พื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ยนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อม
นา ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณมีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
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17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อ
ในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุก
โรงเรี ย นในสั งกัดมี การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเป็นหน่ว ยงานต้นแบบส านักงานสี เขียว (GREEN OFFICE)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขตมีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 225 เขต มี ก ารท านโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็ นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
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3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
การใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่าง รูปแบบ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นัก เรีย น สถานศึก ษามีก ารเก็บ ข้อ มูล เปรีย บเทีย บการลดปริม าณคาร์บ อนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE
และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนั ก เรี ย นสามารถน าสื่ อ นวั ต กรรมที่ ผ่ า นกระบวนการคิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นโรงเรี ย น
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านั กงานสี เขีย วต้นแบบมีน โยบายการจั ดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ )LCAสู่สังคมคาร์บอนต่า (
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนได
ออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อ ม
และยกระดับ สานักงานเขตพื้น ที่ต้น แบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการสานักงานสี
เขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสั ญ ลั ก ษณ์ เ บอร์ 5 เพื่ อ ลดการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละลดปริ ม าณขยะในส านั ก งานและ
สถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่ า นระบบ . DLTV ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ รื่ อ ง การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี สู่ สั ง คมเมื อ งเชิ ง นิ เ วศและการจั ด การมลพิ ษ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสียลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้ อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับ สนุนและพัฒ นาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชน วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จั ดทาระบบนิ เทศ ติ ดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒ นาการกรอกข้อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับสานักงาน
ทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก อยู่ตลอดเวลาหน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
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ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มคี วามทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานส่ ว นกลาง น านวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป็นมาตรการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิ ชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
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งานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา
วิเคราะห์ หลั กเกณฑ์ รู ป แบบ หน้ าที่ อานาจ และโครงสร้างการก ากับ ดูแ ลของสถานศึ กษาหรื อ กลุ่ ม
สถานศึกษา
(2) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
คานึงถึงหลักธรรมา ภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้ส ถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติ
การและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
(6) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ
กลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถาน
ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต
(8) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา นาผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ
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ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เป็น หน่วยงำนมีค วำมทั น สมั ย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับสานักงานส่วนกลาง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบ าล เป็ น หน่ ว ยงานที่มีหน้าที่สนั บสนุน ส่ งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ ส ถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ เป็ น หน่ ว ยงานที่ทัน สมัย มีห น้ าที่ สนั บสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึก ษา
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานส่ ว นกลาง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ใช้ ร ะบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ
เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อน
ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนเพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ
ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนา Cloud
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ ทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒ นาแพลตฟอร์ มดิจิ ทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริห ารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งภายใน
และนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานร่ว ม
กับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงและ
บู ร ณาการที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง และบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ร ะหว่า งกระทรวง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและ
การพัฒ นาอาชีพ ในตลอดช่ว งชีว ิต เป็น ฐานข้อ มูล การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ข องประเทศไทย ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่
การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และบุ ค ลากรทาง
การศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่ อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒ นา ระบบข้อมูล สารสนเทศของผู้ เ รี ย นเป็น รายบุ ค คลตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย จนจบการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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ส่วนที่ 3

กำรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พศ.. 2561–2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 –
2565) ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก มากาหนดสาระสาคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ดังนี้
วิเครำะห์ศักยภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(SWOT Analysis)
จุดแข็ง(Strengths : S)
1. มีโครงสร้าง/นโยบายการบริหารของ สานักงานเขตพื้นที่ 10 กลุ่มงาน และสถานศึกษา มีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมในภารกิจงาน 4 ด้าน มีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างอย่างชัดเจนสอดคล้อง
กับนโยบายต้นสังกัด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอานาจ และการประสานการทางาน อย่างมีส่วนร่วมไปยัง
เขตคุณภาพการศึกษา ชมรมทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สถานศึกษาทาหน้าที่ในรองรับ
นโยบายการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. บุคลากรมีเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 และระหว่างโรงเรียน พร้อมในการปฏิบัติงานระบบ เช่น AMSS, E-office, E-money
TECS4 เป็นต้น
6. มีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 และสถานศึกษาหลายช่องทาง เช่น Line หลายกลุ่ม Line, Facebook, โทรศัพท์
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนเป็นหน่วยงานต้นแบบ
แกนนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรม
8. มีการมอบหมายงานและกระจายอานาจในการตัดสินใจให้กับเครือข่ายการศึกษาเขตคุณภาพ
การศึกษา จานวน 17 เขต เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ชมรมทางวิชาการ
9. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ทางานเป็นทีม
โปร่งใส สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และนโยบายทางการศึกษา ทาให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดความซ้าซ้อนไม่คล่องตัว
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีไม่เพียงพอตามกรอบ
อัตรากาลัง
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา ขาดการติดตาม
กากับและ สรุปประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะปานกลาง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4. ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอในการนิเทศ กากับ ติดตามตามการดาเนินงานของสถานศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมีไม่เพียงพอไม่ครบชั้น
6. การสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรม ต้องปรับเปลี่ยนตามห้วงเวลาตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ทาให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน
โอกำส (Opportunities)
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสถานศึกษา
2. มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ดี
3. นโยบายการศึกษาส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน,ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา,การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรในวิชาชีพ,การสร้างขวัญและกาลังใจ
4. นโยบายการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการนาเทคนิคการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้สถานศึกษาสำมรถจัดการศึกษาทั้งในระบบ
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 ทุกพื้นที่ทาให้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทันเวลา
11. แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพในท้องถิ่นที่หลากหลาย
เอื้อต่อการจัดการศึกษา
อุปสรรค(Threats)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล, รัฐมนตรี
ทาให้เป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบางพื้นที่ไม่เห็นชอบในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.
กรท้บกโครงสร้
อารภาค
งถิ่นบางแห่
ให้จคงานจากส่
วามส
าคัวญบนกลางที
ของการพั
นาคุณาซ้ภาพการศึ
กษากษาธิ
4. องค์
ศึการปรั
กษาธิ
าและภารกิ
งหน่งวไม่
ยงาน
ต้องรองรั
การดาเนิ
่มีคฒ
นวามซ้
งานจากส
อนและมากเกิ
านักงานศึ
นไปการจังหวัด
4. สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัยในการทางานลดลง ไม่เพียงพอกับการทางาน
ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับงบประมาณการสนับสนุนในการบริหาร
จัดการจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
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ส่วนที่ 4
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
กรอบนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1 ใช้กรอบแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และพร้อมปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามนโยบายเร่งด่วน
2.2 ยุทธศาสตร์ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตามแนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ “ESPG 14” จุดเน้น 4 ด้าน
1. มิติด้ำนกำรศึกษำ (Education)
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะอยู่ร่วมในสังคม อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย
1.2 ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ทุกโอกาส
1.4 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยในการใช้สารสนเทศ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้เครื่องมือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อการมีงานทาและมีศักยภาพทักษะวิชาการ
เพื่อการแข่งขันในเวทีสากล
ตัวชี้วัด
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 อัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าการศึกษาและอาชีพ
2.4 พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานให้มีจิตสานึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมขยายผลต่อสังคม ชุมชน
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคีเครือข่าย มีระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน
3. มิติด้ำนบุคลำกรที่เป็นเลิศ (Persional Excellence)
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งอย่างมืออาชีพ
3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เป็นกาลังสาคัญในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการทางาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การมี
วิทยฐานะ ให้เป็นครูมืออาชีพ
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติมีวิทยฐานะ
3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เป็นกาลังสาคัญในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย
4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถใช้เทคโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียน
การสอนและการทางาน
4. มิติด้ำนหลักธรรมำภิบำลที่เป็นเลิศ (Governance Excellence)
4.1 สร้างภาคี เครือข่ายการจัดการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจงาน 4 ด้าน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ :Vision
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา
ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล1 บนพื้นฐานความเป็นไทย2 โดยความ
ร่วมมือ ของทุกภาคส่วน
พันธกิจ : Mission
1. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้ป ระชากรวัย เรีย นทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะ
การทางานและทักษะอาชีพที่ดี น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
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3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
เป้ำประสงค์ : Goal
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการทางาน มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการ
สร้างเครือข่าย
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนระดับการศึกษา
1. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม
ขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีตามที่
จริยธรรม ตามวิถีความเป็นไทย สถานศึกษากาหนด
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตที่
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และทักษะการทางานที่เหมาะสม
กับช่วงวัย
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมที่ น้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลปีฐาน
2561
2562

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
100
100

2565
100

90

95

100

100

100

100

กลยุทธ์
1.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิต
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อมูลปีฐาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2561
2562
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถม ศึกษา 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อน
100
100
ทุกคน ได้รับการพัฒนาการ
ประถมศึกษาทุกคนได้รับการ
เหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ พัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนระดับการศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและ ความรู้ ความสามารถตาม
ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สมรรถนะตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละของผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับชั้น
5. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-Net
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ
หลัก 4 กลุ่ม เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
100
100

2565
100

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา

80

82

85

100

100

100

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

80

85

90

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สู่สากล

-

-

-
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. การพัฒนาการเรียนใช้เทคโนโลยี 6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ พัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิ
เรียนรู้
ทัศอย่างเหมาะสมกับวัย

ข้อมูลปีฐาน
2561
2562

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
80
85

2565
90

กลยุทธ์
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูและบุคลากรทาง การศึกษา 1.ร้
มี อยละของครูและบุคลากรทางการ
ทักษะที่เหมาะสมตามสมรรถนะ ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
และมีวัฒนธรรมในการทางาน ทักษะ สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
วิชาชีพและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองด้วยกระบวนการ PLC
3.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยได้รับ
การพัฒนา
5. จานวนงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปีฐาน
2561
2562

86

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
80
85

2565
90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60

65

70

กลยุทธ์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
ข้อมูลปีฐาน
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2561
2562
ปี 2563
2564
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาส 1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัย
100
100
100
100
ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตาม เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค
2.จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
0.17
0.00
0.02
0.015
น้อยกว่าร้อยละ 0.02
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
100
100
มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
100
100
มีระบบแนะแนว
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบ
92.62
93.50
94.00
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ
6. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการ
100
100
100
100
เรียนรวม ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพ

2565
100

กลยุทธ์
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ

0.01
100
100
94.50 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

100
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลปีฐาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2561
2562
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาเป็นต้นแบบการ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2.สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึก
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
รักษ์สิ่งแวดล้อม
จิตสานึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ร้อยละ 100 ของครูและ
ทุคน มีจิตสานึก เป็นแบบอย่าง บุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นแบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ร้อยละ 100 ของครู ที่จัด
การเรียนรู้บูรณาการกับ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
100
100

2565
100

100

100

100

80

90

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่งมีการ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีการ
บริหารจัดการเน้นการบูรณาการ บริหารจัดการทีม่ ุ่งเน้นคุณธรรม
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกและความโปร่งใส มีการบูรณาการ
ภาคส่วน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีการบริหารจัดการเน้นการ
บูรณาการ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ทุกแห่งมีระบบ ใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศ ใช้สื่อและ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสิทธิภาพ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลปีฐาน
2561
2562

100

100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
100
100

2565
100

100

100

100

100

100

100

80

90

100

90

95

100

กลยุทธ์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม

สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีรูปแบบการนิเทศ กากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

ข้อมูลปีฐาน
2561
2562

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
2564
80
90

100

100

2565
100

100

กลยุทธ์

63

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ที่ ๖๐/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
-----------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ.2561 – 256๓) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จะดาเนินการปรับปรุง
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ขับ เคลื่ อนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมีส่ ว นร่ว ม ที่ส อดคล้ องกับนโยบายและสภาพสั งคม สิ่ งแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงในปั จจุ บัน ให้ เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อยสามารถนาแผนสู่ การปฏิบัติให้ บรรลุ เป้าหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
256๓-256๕) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบด้วย
๑. ที่ปรึกษา
๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๑.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกคน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ กากับ ดูแลและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง)
ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 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 วุ่นหนู
ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑
กรรมการ
๒.๘ นายสุนทร วรังษี
ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖
กรรมการ
๒.๙ นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ
ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑
กรรมการ
๒.๑๐ นายมนตรี บุญดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
กรรมการ
๒.๑๑ นายโชคชัย ศิริศกั ดิ์ภิญโญ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
กรรมการ

-๒-
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๒.๑๒ นายอดุลย์ บุญช่วย
๒.๑๓ นายสยาม สุริยจันทร์
๒.๑๔ นายมาโนช โคมเดือน
๒.๑๕ นางนัฐพร วิเวกชาติ
๒.๑๖ น.ส.มะลิ ลือตระกูลประวัติ
๒.๑๗ น.ส.บงกช สงกรานต์
๒.๑๘ นางจินตนา กฐินทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหินดาษ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๑๙ นายนาพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒๐ นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
๒.๒๑ นายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
กรรมการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
๒.๒๒ นายบัญหาญ เดชเดชเฟื่อง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๓ นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประเมินสถานภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สังเคราะห์ข้อมูล) เพื่อทบทวนจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นใน
การดาเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
และผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๓.๑ นายปริญญา นวลรักษา
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
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
ผู้อานวยการโรงเรียนบางพะเนียง
กรรมการ
๓.๖ น.ส.ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางคา
กรรมการ
๓.๗ ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก
กรรมการ
๓.๘ นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
กรรมการ
๓.๙ นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่วิเคราะห์ (SWOT) ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๔. คณะกรรมการจัดทาเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๓ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง)
๔.๑ นายปริญญา นวลรักษา
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
๔.๔ นางนบชุลี เสาวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
๔.๕ นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการ

-๓๔.๖ นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
๔.๗ น.ส.นิตยา สุขเจริญ
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทาข้อมูลให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) และจัดทารูปเล่มเอกสารให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อนาเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาต่อไป
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายดาเนินการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๓ - 256๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิสูตร เจริญวงษ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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