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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิ บัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำสู่

ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน 

โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น แนวทำง กิจกรรม  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ซึ่งได้มีกำร

วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับนโยบำยระดับต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สู่กำรปฏิบัติในเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มภำรกิจ และผู้บริหำรทุกท่ำนภำยใต้กำรให้

ค ำแนะน ำ ก ำกับจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และจะบรรลุตำม

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนระดม

สรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทำง    

ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

                                                 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2553  มีภำรกิจใน

กำรก ำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค มีคุณภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน ำไปสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  

โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

1.1. สถานที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต ำบลหนองโรง  อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำง

จังหวัดกำญจนบุรี  ประมำณ  25 กิโลเมตร  มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำกร      

วัยเรียนในพ้ืนที่  3  อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอท่ำมะกำ  อ ำเภอพนมทวน และอ ำเภอห้วยกระเจำ มีโรงเรียนใน

สังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 1,498.58 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดอ ำเภอเลำขวัญ (กำญจนบุรี) 

 ทิศตะวันออก ติดอ ำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ ำเภอก ำแพงแสน (นครปฐม) 

 ทิศใต้  ติดอ ำเภอบ้ำนโป่ง (รำชบุรี) 

 ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอบ่อพลอย (กำญจนบุรี) และอ ำเภอท่ำม่วง (กำญจนบุรี)  
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1.2. เขตพื้นที่บริการ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัด         

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอท่ำมะกำ  อ ำเภอพนมทวน  และอ ำเภอห้วยกระเจำ  รวม 29 ต ำบล 321  หมู่บ้ำน 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  รำยงำนสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561   ส ำนักงำนสถิติจังหวัดกำญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
ต าบล 

(แห่ง) 

หมู่บ้าน 

(แห่ง) 

เทศบาล

ต าบล(แห่ง) 

อบต. 

(แห่ง) 

พื้นที ่

(ตร.ก.ม.) 

ท่ำมะกำ 17 154 9 12 340.80 

พนมทวน 8 98 4 6 535.78 

ห้วยกระเจำ 4 70 2 2 622.00 

รวม 29 321 13 20 1,498.58 
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1.3. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

       จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จ ำแนกตำมสังกัด 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

รวม 

(โรงเรียน) 

อ.
1 

- อ
.3

 

อ.
1 

-ป
.6

 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศกึษาธกิาร                 

  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

     1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ - 74 - 26 1 - - 101 

     1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ - - - - - 8 - 8 

     1.3 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ - - - - - - - - 

  2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหาดไทย         

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น         

   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         

   - โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน - - - - - - - - 

 รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มำ : กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.1 ข้อมูลจ านวนนักเรยีน 

ตารางจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบำล 1 (3 ขวบเดิม) 503 643 644 
อนุบำล 2 1,664 1,553 1,557 
อนุบำล 3 1,823 1,738 1,581 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,990 3,934 3,782 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,842 2,013 1,917 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,666 1,681 1,823 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,751 1,631 1,636 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,874 1,732 1,621 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,919 1,858 1,699 

ประถมศึกษำปีที่ 6 1,988 1,914 1,804 

รวมระดับประถมศึกษา 11,094 10,829 10,500 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 867 896 820 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 749 791 809 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 659 682 710 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,275 2,369 2,339 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 49 78 59 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 29 37 47 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 32 29 30 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 110 144 136 

รวม 17,469 17,276 16,757 

   ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560 - 2562   กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบำลปีที่ 1 329 315 644 48 
อนุบำลปีที่ 2 815 742 1,557 107 
อนุบำลปีที่ 3 791 790 1,581 111 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,935 1,847 3,782 266 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,042 875 1,917 113 
ประถมศึกษำปีที่ 2 954 869 1,823 110 
ประถมศึกษำปีที่ 3 843 793 1,636 110 
ประถมศึกษำปีที่ 4 854 767 1,621 107 
ประถมศึกษำปีที่ 5 867 832 1,699 108 
ประถมศึกษำปีที่ 6 948 856 1,804 109 
รวมประถมศึกษา 5,508 4,992 10,500 657 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 437 383 820 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 426 383 809 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 360 350 710 32 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,223 1,116 2,339 100 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 24 35 59 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 16 31 47 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 13 17 30 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 53 83 136 6 

รวมทั้งสิ้น 8,719 8,038 16,757 1,029 
 

ที่มำ :  ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2562   กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.4. ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่าปริญญา

ตร ี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ผอ.โรงเรียน       58 34 92    58 34 92 

2 รอง ผอ.โรงเรียน    1         1  1 

3 ข้ำรำชกำรคร ู    127 559  28 138     155 697 852 

รวม    128 559  86 258 92    214 731 945 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    

จ านวนพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงท่ีจบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ) 

ต่ ำกวำ่ปริญญำตร ี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 พนักงำนรำชกำร    9 18 27       9 18 27 

2 

ครูอัตรำจ้ำง/

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 

   16 68 84       16 68 84 

รวม    25 86 111       25 86 111 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
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จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงาน 

ที ่ ประเภท 

จ านวน แยกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
กรอบตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรา) 

ตาม
บัญชี

ถือจ่าย 
(อัตรา) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท 
ป.
เอก 

1 ผู้อ ำนวยกำร สพป. 1 1    1 1 

2 รองผู้อ ำนวยกำร สพป. 4 4   4  4 

3 กลุ่มอ ำนวยกำร 5 5  3 2  5 

4 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย ์

9 7 2 3   2  7 

5 กลุ่มนโยบำยและแผน 5 5   4  4 

6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 9 10  4 3  7 

7 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

16 12   10 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 6   6  6 

9 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

2 2  2   2 

11 กลุ่มกฎหมำยและคด ี 2 2   1  1 

12 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้ำงประจ ำ 5 5 4 1   6 

14 ลูกจ้ำงชัว่ครำว 6 - 2 3 1  6 
 

   ที่มา :  ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 
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1.4. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีกำรศึกษำ  2561 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 55.74 55.90 -0.16 
คณิตศาสตร ์ 36.67 37.50 -0.83 
วิทยาศาสตร์ 39.23 39.93 -0.70 
ภาษาอังกฤษ 33.85 39.24 -5.39 
รวมเฉลี่ย 41.37 43.14 -1.77 

จำกตำรำงที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.77)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้  วิชำภำษำไทย (-0.16) วิชำวิทยำศำสตร์ (-0.70) วิชำคณิตศำสตร์ 

(-0.83)   และวิชำภำษำอังกฤษ (-5.39)   

ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  2561 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 

ภาษาไทย 49.94 54.42 -4.48 

คณิตศาสตร ์ 25.46 30.04 -4.58 

วิทยาศาสตร์ 33.58 36.10 -2.52 

ภาษาอังกฤษ 25.94 29.45 -3.51 

รวมเฉลี่ย 33.73 37.50 -3.77 

จำกตำรำงที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-3.77)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้  วิชำวิทยำศำสตร์ (-2.52)  วิชำภำษำอังกฤษ (-3.51) วิชำภำษำไทย 

(-4.48) และวิชำคณิตศำสตร์ (-4.58)   
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ตารางที่ 3   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 42.63 47.31 -4.68 
คณิตศาสตร ์ 19.55 30.72 -11.17 
วิทยาศาสตร์ 26.10 30.51 -4.41 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.75 35.16 -4.41 
ภาษาอังกฤษ 24.24 31.41 -7.17 

รวมเฉลี่ย 28.65 35.02 -6.37 
จำกตำรำงที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-6.37)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้ วิชำสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  (-4.41) วิชำคณิตศำสตร์     

(-4.41)  วิชำภำษำไทย (-4.68) วิชำภำษำอังกฤษ (-7.17) และ วิชำวิทยำศำสตร์ (-11.17)  

ตารางที่  4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)      

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2560-2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภำษำไทย 46.19 55.74 +9.55 

ภำษำอังกฤษ 31.75 33.85 +2.10 

คณิตศำสตร์ 35.34 36.67 +1.33 

วิทยำศำสตร์ 38.12 39.23 +1.11 

รวมเฉลี่ย 37.85 41.37 +3.52 
จำกตำรำงที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-

2561 พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้นเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 3.52 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปีกำรศึกษำ 

ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ   - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.55 

 - วิชำภำษำอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.10 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.33 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.11 
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ตารางที่ 5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2560 - 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภาษาไทย 45.84 49.94 +4.10 

ภาษาอังกฤษ 26.67 25.94 -.0.73 

คณิตศาสตร ์ 21.96 25.46 +3.50 

วิทยาศาสตร์ 30.07 33.58 +3.51 

       รวมเฉลี่ย 31.14 33.73 +2.59 

       จำกตำรำงที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2560 

พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น มีพัฒนำกำรเพ่ิมข้ึน +2.59  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี

กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ  

 - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.10 

 - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.73) 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.50 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.51 
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ตารางที่ 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6       

                ปีกำรศึกษำ  2560-2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภำษำไทย 47.69 42.63 -5.06 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 31.97 30.75 -1.22 

ภำษำอังกฤษ 23.75 24.24 +0.49 

คณิตศำสตร์ 16.41 19.55 +3.14 

วิทยำศำสตร์ 25.98 26.10 +0.12 

รวมเฉลี่ย 29.16 28.65 -0.51 

   จำกตำรำงที่ 6  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

2560-2561  พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น ลดลง (-0.51)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี

กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ  

 - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-5.06)  

 - วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.22) 

 - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.49 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.14 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.12 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 1 

1. บ้ำนท่ำมะกำ 
2. บ้ำนหนองลำน 
3. บ้ำนหนองกรด 
4. วัดห้วยตะเคียน                                                                                                                            
5. วัดหนองโรง  
6. วัดทุ่งมะกรูด                                                                       
7. บ้ำนทุ่งประทุน                                                                    
8. วัดดอนชะเอม 
9. วัดเขำสะพำยแร้ง 
10. วัดสนำมแย ้

 

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 2 

 

 

1. บ้ำนบึงวิทยำ                                                           

2. บ้ำนหนองตำแพ่ง                                               

3. บ้ำนรำงกระต่ำย“พิริยะประชำวิทยำคำร”      

4. บ้ำนหนองตำคง                                                                 

5. วัดตะคร้ ำเอน                                                                        

6.  วัดส ำนักคร้อ                                       

7. วัดท่ำเรือ “อุตสำหะวิทยำคำร”                   

8. วัดใหม่เจริญผล 

 

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง                                     

2. บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร                                                           

3. บ้ำนดอนรัก                                          

4. บ้ำนหนองลำน                                       

5. บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ                                

6. วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142                   

7. วัดหนองไม้แก่น                                                

8. บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                         
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

9. ประชำวิทยำคำร                                    

10. บ้ำนดอนตำลเสี้ยน                                             

11. บ้ำนอุโลกสี่หมื่น 

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 4 

1. วัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”                                                           

2. วัดเขำสำมสิบหำบ                                               

3. บ้ำนหนองหิน                                         

4. บ้ำนเขำช่อง                                                              

5. วัดเขำใหญ่                                           

6.  บ้ำนชำยธูป                                         

7.  วัดเขำตะพ้ัน                                         

8. วัดดอนเขว้ำ                                                                 

9. วัดหนองพลับ                                             

10. วัดท่ำกระทุ่ม                                                   

11. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร) 

 

 

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 5 

1. อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ                                                     

2. วัดดอนขมิ้น                                             

3. วัดคร้อพนัน                                                        

4. วัดกระต่ำยเต้น                                              

5. บ้ำนท่ำพะเนียง                                                         

6. ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์                                   

7. วัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)          

8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง)                             

9. วัดดงสัก “หมั่นวิทยำคำร” 

 

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

1. วัดบ้ำนทวน                                                        

2. บ้ำนดอนสระ                                              
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

 3. วัดพังตรุ                                                                    

4. บ้ำนบ่อบ่อระแหง                                                                    

5. บ้ำนโป่งกูป                                                       

6. บ้ำนกระเจำ                                                     

7. วัดเบญพำด 

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

 

1. วัดดอนเจดีย์                                                         

2.  วัดบ้ำนน้อย                                                            

3.  บ้ำนหนองขุย                                                                 

4.  บ้ำนสระลุมพุก                                                     

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้ำ)บ้ำนวังรัก                                                                          

6.  ห้วยสะพำน                                                                    

7.  วัดนำพระยำ                                                        

8. บ้ำนรำงยอม                                                                                                                                   

9. บ้ำนห้วยด้วน                                                      

10. วัดวังรัก                                                         

11. บ้ำนหลุมหิน                                                     

12. วัดทุ่งสมอ  

 

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 3 

 

1. อนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)                                                   

2.  บ้ำนโครำช                                                                

3.  บ้ำนดอนเตำอิฐ                                                         

4.  บ้ำนหนองจอก                                      

5.  บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105                                 

6. วัดสำลวนำรำม                                                       

7. บ้ำนบ่อหว้ำ                                                       

8. บ้ำนหนองโพธิ์                                               
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

9. บ้ำนดอนมะขำม 

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 1 

 

1. อนุบำลห้วยกระเจำ                                                                         

2. บ้ำนเขำศำลำ                                                                             

3. บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ                                                                            

4. บ้ำนทัพพระยำ                                                        

5. บ้ำนเขำกรวด                                                        

6. บ้ำนซ่อง                                                                     

7. บ้ำนไพรงำม                                                                                     

8. บ้ำนวังไผ่                                                                       

9. บ้ำนหนองตำยอด                                                                               

10. บ้ำนอ่ำงหิน                                                                   

11. บ้ำนนำใหม่ 

 

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 2 

 

1. วัดดอนแสลบ                                                                       

2. วัดหนองปลิง                                                                        

3. วัดเขำรักษ์                                                             

4. บ้ำนตลุงใต ้                                                                    

5. บ้ำนพนมนำง                                                                         

6. บ้ำนหนองนำงเลิ้ง 

 

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 3 

 

1. บ้ำนไผ่สี 
2. บ้ำนห้วยยำง 
3. บ้ำนสระจันทอง 
4. บ้ำนสระลงเรือ 
5. บ้ำนหนองเจริญสุข 
6. เมตตำจิตต 
7. บ้ำนห้วยลึก 

 

 



~ 17 ~ 
 

 

จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามอ าเภอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ ำเภอท่ำมะกำ        
1 บ้ำนท่ำมะกำ 5 ท่ำมะกำ ท่ำมะกำ /      
2 วัดคร้อพนัน 7 ท่ำไม้ ท่ำมะกำ    /    
3 บ้ำนหนองลำน 11 ท่ำมะกำ ท่ำมะกำ /      
4 วัดกระต่ำยเต้น 2 ท่ำไม้ ท่ำมะกำ /      
5 อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูปทิศ 7 ท่ำมะกำ ท่ำมะกำ     /  
6 วัดดอนขมิ้น 3 ดอนขมิ้น ท่ำมะกำ /      
7 วัดใหม่เจริญผล 2 เทศบำล ต.ท่ำเรือ ท่ำมะกำ /      

8 วัดท่ำเรือ"อุตสำหะวิทยำคำร" 1  เทศบำล ต.ท่ำเรือ ท่ำมะกำ /      

9 บ้ำนหนองตำแพ่ง 7 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ /      
10 บ้ำนรำงกระต่ำย "พิริยะประชำวิทยำคำร" 8 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ   /    
11 บ้ำนหนองตำคง 13 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ /      
12 วัดตะคร้ ำเอน  1 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ   /    
13 วัดส ำนักคร้อ 2 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ   /    
14 บ้ำนบึงวิทยำ 9 ตะคร้ ำเอน ท่ำมะกำ /      
15 วัดดงสัก "หมั่นวิทยำคำร" 4 พงตึก ท่ำมะกำ /      
16 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง) 1 พงตึก ท่ำมะกำ /      
17 ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ ์ 2 ท่ำเสำ ท่ำมะกำ /      
20 บ้ำนชำยธูป 5 โคกตะบอง ท่ำมะกำ /      

21 
วัดหนองพันท้ำว 
 (พรประชำวิทยำคำร) 6 พงตึก ท่ำมะกำ /     

 

22 วัดเขำตะพั้น 6 โคกตะบอง ท่ำมะกำ /      
23 วัดห้วยตะเคียน 3 ยำงม่วง ท่ำมะกำ /      
24 วัดหนองโรง 7 ยำงม่วง ท่ำมะกำ /      
25 วัดเขำสะพำยแร้ง 2 สนำมแย้ ท่ำมะกำ /      
26 วัดสนำมแย้ 6 สนำมแย้ ท่ำมะกำ /      
27 บ้ำนหนองกรด 5 ยำงม่วง ท่ำมะกำ /      
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

เหตุ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

28 วัดทุ่งมะกรูด 4 ดอนชะเอม ท่ำมะกำ /      
29 บ้ำนทุ่งประทุน 5 ดอนชะเอม ท่ำมะกำ /      
30 วัดดอนชะเอม 1 ดอนชะเอม ท่ำมะกำ /      

31 วัดหวำยเหนียว "ปุญสิริวิทยำ" 4 วัดหวำยเหนยีว ท่ำมะกำ    /    

32 วัดเขำสำมสิบหำบ 8 เขำสำมสิบหำบ ท่ำมะกำ /      
33 บ้ำนหนองหิน 1 เขำสำมสิบหำบ ท่ำมะกำ /      
34 บ้ำนเขำช่อง 8 เขำสำมสิบหำบ ท่ำมะกำ /      
35 วัดหนองพลับ 11 แสนตอ ท่ำมะกำ    /    
36 วัดท่ำกระทุ่ม 1 แสนตอ ท่ำมะกำ /      
37 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร) 4 แสนตอ ท่ำมะกำ /      
38 บ้ำนดอนเขว้ำ 6 แสนตอ ท่ำมะกำ /      
39 บ้ำนดอนตำลเสี้ยน 5 อุโลกสี่หมื่น ท่ำมะกำ /      
40 บ้ำนอุโลกสี่หมื่น 6 อุโลกสี่หมื่น ท่ำมะกำ /      
41 บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 อุโลกสี่หมื่น ท่ำมะกำ /      
42 ประชำวิทยำคำร 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ำมะกำ /      
43 วัดพระแท่นดงรัง 10 พระแท่น ท่ำมะกำ /      
44 วัดหนองลำน 3 หนองลำน ท่ำมะกำ /      
45 วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142 2 หนองลำน ท่ำมะกำ /      
46 บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร 4 พระแท่น ท่ำมะกำ /      
47 บ้ำนดอนรัก 6 พระแท่น ท่ำมะกำ /      
48 บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ 4 หนอนลำน ท่ำมะกำ /      
49 วัดหนองไม้แก่น 6 หนองลำน ท่ำมะกำ /      

รวมอ าเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

เหตุ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ าเภอพนมทวน        
1 วัดบ้ำนทวน 9 พนมทวน พนมทวน /      
2 บ้ำนดอนมะขำม 1 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
3 วัดสำลวนำรำม 7 ดอนตำเพชร พนมทวน    /    
4 บ้ำนบ่อหว้ำ 9 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
5 บ้ำนหนองโพธิ์ 8 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
6 บ้ำนดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /      
7 วัดห้วยสะพำน 2 หนองโรง พนมทวน   /    
8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน    /    
9 บ้ำนห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /      
10 บ้ำนวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /      
11 บ้ำนหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน   /    
12 วัดนำพระยำ 6 หนองโรง พนมทวน /      
13 บ้ำนรำงยอม 8 หนองโรง พนมทวน /      
14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน   /    
15 วัดบ้ำนน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /      
16 บ้ำนหนองขุย 4 หนองสำหร่ำย พนมทวน /      
17 บ้ำนสระลุมพุก 1 หนองสำหร่ำย พนมทวน    /    
18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ) 5 หนองสำหร่ำย พนมทวน /      
19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน    /    
20 บ้ำนบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน   /    
21 บ้ำนโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /      
22 บ้ำนกระเจำ 4 พังตรุ พนมทวน /      
23 วัดเบญพำด 2 พังตรุ พนมทวน   /    
24 อนุบำลพนมทวน 2 รำงหวำย พนมทวน   /    
25 บ้ำนโครำช 15 รำงหวำย พนมทวน /      
26 บ้ำนดอนเตำอิฐ 15 รำงหวำย พนมทวน /      
27 บ้ำนหนองจอก 4 รำงหวำย พนมทวน /      
28 บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105 5 รำงหวำย พนมทวน    /    

รวมอ าเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     



~ 20 ~ 
 

 

ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับ หมำย

เหตุ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ1-ม.6 

 อ ำเภอห้วยกระเจำ        
1 อนุบำลห้วยกระเจำ 3 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ   /    
2 บ้ำนซ่อง 13 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
3 บ้ำนไพรงำม 15 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
4 บ้ำนเขำศำลำ 7 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
5 บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ 11 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
6 บ้ำนทัพพระยำ 8 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ   /    
7 บ้ำนเขำกรวด 5 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ   /    
8 วัดสระลงเรือ 1 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ   /    
9 บ้ำนหนองเจริญสุข 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
10 เมตตำจิต 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
11 บ้ำนห้วยลึก 6 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
12 บ้ำนห้วยยำง 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
13 บ้ำนสระจันทอง 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
14 บ้ำนไผ่สี 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจำ /      
15 วัดดอนแสลบ 1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ   /    
16 วัดหนองปลิง 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ   /    
17 วัดเขำรักษ์ 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ   /    
18 บ้ำนตลุงใต้ 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ   /    
19 บ้ำนพนมนำง 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ /      
20 บ้ำนหนองนำงเลิ้ง 8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจำ /      
21 บ้ำนวังไผ่ 2 วังไผ่ ห้วยกระเจำ   /    
22 บ้ำนหนองตำยอด 7 วังไผ่ ห้วยกระเจำ /      
23 บ้ำนอ่ำงหิน 8 วังไผ่ ห้วยกระเจำ /      
24 บ้ำนนำใหม่ 5 วังไผ่ ห้วยกระเจำ /      

รวมอ าเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน     
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โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มนโยบายและแผน 

-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

 

- กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

  สินทรัพย์ 

- กลุ่มอ านวยการ 

 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  การจัดการศึกษา 

-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ในกำร
ด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 

1. ประเทศมีควำมมั่นคง 
1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำย ใน 

ประเทศนอกประเทศ และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง 
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์     

ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่ 
กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน มีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัย 
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

2. ประเทศมีควำมมั่งค่ัง 
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง 

ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
2.2 เศรษฐกิจ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก 

ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำร 
คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิด
สำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง 
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงนิ ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ประเทศมีควำมยั่งยืน 
3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ ด้ำนรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมข้ึน 

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
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3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคม 
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลกัการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
ของสังคม (All for Education) อีกทัง้ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคญัในการจดัท าแผนการศกึษาแห่งชาติ วิสยัทศัน์ จดุมุง่หมาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และตวัชีว้ดั ดงันี  ้

วิสัยทศัน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสขุ สอดคล้อง 

กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกจิ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศกึษาแก่ผู้ เรียนทกุกลุม่เป้าหมาย ยกระดบัคณุภาพและประสิทธิภาพ ของ
การจดัการศกึษาทกุระดบั และจดัการศกึษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้ มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

3. สร้างความมัน่คงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และสงัคม คณุธรรม 
จริยธรรมท่ีคนไทยทกุคนอยู่ร่วมกนัอย่างปลอดภยั สงบสขุ และพอเพียง 

4. พัฒนาศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกบัดกัประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลงั 
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา 
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยคุเศรษฐกิจและสงัคม 4.0 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคณุลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบับทบญัญตัิ ของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ และยทุธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และคณุธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือ ผนกึ

ก าลงัมุง่สูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกบัดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล า้ภายในประเทศ 
ลดลง เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคนให้มีคณุลกัษณะและทกัษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดงันี ้

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั 
เชน่ ประชากรกลุม่อาย ุ6 - 14 ปี ทกุคนได้เข้าเรียนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้นหรือ เทียบเท่าท่ีรัฐ
ต้องจดัให้ฟรี โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย ผู้ เรียนพิการได้รับการพฒันาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศกึษาท่ีเหมาะสมทุก
คน และประชากรวยัแรงงานมีการศกึษาเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ เป็นต้น 

2. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น ผู้ เรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย ในการศกึษา 
15 ปี เป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น นกัเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (0-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไปเพ่ิมขึน้ และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Program me for International student Assessment: PISA)ของนักเรียน อายุ15ปีสูงขึน้เป็น
ต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้ มค่าและบรรล ุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น ร้อยละของสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน คณุภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบคุคล ครู และบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทัง้มีกลไกสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นสนบัสนนุทรัพยากรเพ่ือการจดัการศกึษา เป็น ต้น 

5. ระบบการศกึษาท่ีสนองตอบและก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและบริบท ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เข่น อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัซองประเทศ ด้านการศกึษาดีขึน้สดัส่วนผู้ เรียน
อาชีวศกึษาสงูขึน้เม่ือเทียบกบัผู้ เรียนสามญัศึกษา และจ านวน สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอนัดบั 200 อนัดบัแรกของ
โลกเพ่ิมขึน้ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชีวั้ด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิมีเป้าหมายดังนี ้

1.1 คนทกุช่วงวยัมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ และยดึมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

1.2 คนทกุช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ท่ีพิเศษ ได้รับ
การศกึษาและเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

1.3 คนทกุช่วงวยัได้รับการศกึษา การดแูลและป้องกนัจากภยัคกุคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี ้

2.1 ก าลงัคนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด งานและ
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2.2 สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานท่ีจดัการศกึษาผลติบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลศิเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดงันี ้
3.1 ผู้ เรียนมีทกัษะและคณุลกัษณะพืน้ฐานชองพลเมืองไทย และทกัษะและ คณุลกัษณะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.2 คนทกุช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศกึษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคณุภาพชีวิตได้ตามศกัยภาพ 
3.3 สถานศกึษาทกุระดบัการศกึษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรอย่าง

มีคณุภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหลง่เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวตักรรม และสื่อการเรียนรู้มีคณุภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดยไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ี 
3.5 ระบบและกลไกการวดั การติดตาม และประเมินผลมีประสทิธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ได้มาตรฐานระดบัสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดงันี ้
4.1 ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถงึการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศกึษาส าหรับคนทกุช่วงวยั 
4.3 ระบบข้อมลูรายบคุคลและสารสนเทศทางการศกึษาท่ีครอบคลมุ ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั เพ่ือ

การวางแผนการบริหารจดัการศกึษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดงันี ้

5.1 คนทกุช่วงวยั มีจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน่าแนวคิด ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตั ิ

5.2 หลกัสตูร แหลง่เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กบัสิ่งแวดล้อม 
คณุธรรม จริยธรรม และการนา่แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตัิ 

5.3 การวิจยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดงันี ้

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศกึษามีความคลอ่งตวั ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสง่ผลตอ่คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 

6.3 ทกุภาคสว่นของสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพืน้ท่ี 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศกึษารองรับลกัษณะ ท่ีแตกตา่ง
กนัของผู้ เรียน สถานศกึษา และความต้องการก าลงัแรงงานของประเทศระบบบริหารงานบคุคลของครู อาจารย์ และ
บคุลากรทางการศกึษา  
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2.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่ วน 
เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

หลักการ 

1. ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร

พลเรือน ผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 

2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพ้ืนที่

ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน

และภำคประชำชนตำมนโยบำยประชำรัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 

                เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและชุมชนในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน ทั้งด้ำนสุขภำพและ

โภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ  

ระดับอนุบาล 

                เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมิน

ตนเอง 

 

 ระดับประถมศึกษา 

                มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่แตกต่ำงกันตำมศักยภำพ ดังนี้ 

1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 

2. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 

3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
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4. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้ จำกประสบกำรณ์จริง

หรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่ำงผู้เรียนกับครู

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น 

5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 

8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ เน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

                มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) และ

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

 ระดับอาชีวศึกษา 

                มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภำค 

หรือประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

2. เรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 

3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับในกำรสร้ำงอำชีพ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่ส ำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนท ำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 

2. จัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ

นโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไดรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 

3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำรบริหำร

จัดกำร 

4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำย ให้

ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำก ำลัง ตำมควำม

ต้องกำรจ ำเป็น ให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 

6. ใช้กลไกลกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยจัด

กำรศึกษำ 

7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.     โดยปรับปรุงสำระส ำคัญให้เอ้ือต่อ

กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 

8. ในระดับพ้ืนที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้น เช่น จ ำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำสื่อสำร

อธิบำยท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

และจัดท ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มีองค์ควำมรู้

และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

กำรศึกษำกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม 

ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ (Function) งำนใน

เชิงยุทธศำสตร์  (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่ งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนนั้น หำกรัฐบำลหรือ

กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่ก ำหนด หำกมีควำม

สอดคล้องกับหลักกำรในข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่ง รัด 

ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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2.4 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทน า 
ร ัฐ ธรรมน ูญ แห ่งรำชอำณ ำจ ักร ไทย  พ .ศ . 2560 หมวด  5 หน ้ำที ่ข องร ัฐ  ม ำตรำ 54  

บัญญัติว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ที ่ 25/2559 เรื ่อง ให ้จ ัดกำรศึกษำขั ้น พื ้นฐำน  15 ป ี โดยไม ่เก ็บค ่ำใช ้จ ่ำย ตำมน ัยข ้อ 3 ก ำหนดว ่ำ  
“ให้ส่วนรำชกำรที ่เกี ่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำน 15 ปี  
ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และตำมหมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 บัญญัติ
ว ่ำ  “ ให ้ร ัฐพ ึงจ ัด ให ้ม ีย ุท ธศ ำสตร ์ช ำต ิเป ็น เป ้ำห ม ำยกำรพ ัฒ น ำป ระ เท ศอย ่ำ งยั ่งย ืน ต ำมห ล ัก  
ธรรมำภิบำล เพื ่อใช ้เป ็นกรอบในกำรจ ัดท ำแผนต่ำง ๆ ให ้สอดคล้องและบ ูรณำกำรกันเพื ่อให ้เก ิด  
กำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว”  

อนึ ่ง ย ุทธศำสตร์ชำต ิ (พ .ศ . 2560 - 2580) ประกำศ ณ วันที ่ 8  ต ุลำคม พ.ศ. 2561  
ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำประเทศ ดังนี ้ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
ประเทศตำมวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ คือ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ  
เป็นอย่ำงยิ่ ง เพรำะเป็นแนวทำงในกำรพัฒ นำประเทศที่ ยั่ งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง ยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
ซึ่ ง  “คน ไท ย ใน อน ำคต  จะต้ อ งมี ค วำมพร้ อมทั้ งก ำย  ใจ  สติ ปั ญ ญ ำ มี พั ฒ นำกำรที่ ดี รอบ ด้ ำน  
และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี  
มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ ภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
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อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต  สู่ ก ำร เป็ น คน ไท ย  ที่ มี ทั กษ ะสู ง  เ ป็ น น วั ตก ร  นั ก คิ ด  ผู้ ป ระกอบ กำร  
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ  
พ.ศ . 2563 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  (พ .ศ . 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25-26 
กรกฎำคม 2562 และนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก ำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดกำรศึกษำเพื ่อ เสริมสร้ำงควำมมั ่นคงของสถำบ ันหล ักของชำติและกำรปกครอง  

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนำผู ้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื ่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  

ในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำศ ักยภำพและค ุณภำพผู ้เร ียน ให ้ม ีสมรรถนะตำ มหล ักส ูตรและค ุณล ักษณ ะ 

ในศตวรรษที่ 21  
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
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3. ผู ้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู ้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เรียนในศตวรรษที ่ ๒๑ มีสุขภำวะที ่เหมำะสมตำมวัย  
มีควำมสำมำรถในกำรพึ ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพ ียง และกำรเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

4. ผู ้เร ียนที ่ม ีควำมต ้องกำรจ ำ เป ็นพ ิเศษ  (ผู ้พ ิกำร ) กลุ ่มชำต ิพ ันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด ้อย โอกำส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ  

5. ผู ้บ ร ิห ำร  ค ร ู แ ล ะบ ุค ล ำก รท ำงก ำรศ ึก ษ ำ เป ็น บ ุคค ลแห ่งก ำร เร ีย น รู ้ ม ีค ว ำม รู้ 
และจรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มี
สมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ  
ที ่ม ีป ระส ิท ธ ิภ ำพ  และกำรรำย งำนผลอย ่ำง เป ็น ระบ บ  ใช ้งำน ว ิจ ัย  เทค โน โลย ีแล ะนว ัต กรรม  
ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำป ีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที ่ยั ่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
ในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภำยใต้ย ุทธศำสตร์ชำต ิ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิร ูปประเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
    มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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2.5. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 12 ด้ำนดังนี้ 
  นโยบำยที่ 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  
    ผลกำรสอบระดับชำติ (O-NETและNT) สูงขึ้นจำกฐำนเดิม  ร้อยละ 5 
  นโยบำยที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน 
    ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ 
  นโยบำยที่ 3 โรงเรียนน่ำอยู ่
    สภำพแวดล้อมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย เอื้อต่อ  กำรเรียนรู้ 
  นโยบำยที่ 4 เชิดชูคุณธรรม 
    ทุกคนในสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม 
  นโยบำยที่ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำ 
    สถำนศึกษำน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
    และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  นโยบำยที่ 6  ส่งเสริมภำษำสู่สำกล 
    ครูและผู้เรียนใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
  นโยบำยที่ 7 ผลงำนประจักษ์ชัด 
    โรงเรียนมีผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  นโยบำยที่ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน 
    สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในตำมมำตรฐำน 
  นโยบำยที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน 
    สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
  นโยบำยที่ 10 สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือ 
    สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
  นโยบำยที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย 
    เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำนตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
  นโยบำยที่ 12  ก้ำวไกลเทคโนโลยี 
    สถำนศึกษำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
    จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ                    
ค่านิ ยมองค์กร  เป้ าประสงค์  และยุทธศาสตร์  ที่ เชื่ อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(vision) 

 สพป.กำญจนบุรี เขต  2 เป็นองค์กรที่บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำน ผู้น ำด้ำนเทคโนโลยี บริกำร
ดีประทับใจ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย ก้ำวไกลสู่อำเซียนและสำกล 

พันธกิจ(mission) 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ       
   กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะด้ำนกำรบริกำร 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำเพ่ือนบ้ำนใน   

 ประชำคมอำเซียนในกำรสื่อสำรได้ 
 
ค่านิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
            A = Attitude = สมำชิกมีจิตส ำนึกที่ดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ควำมโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยควำมเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 
 
คติพจน์ 
           สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้ำ ค่ำของคน 
 
อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีควำมรับผิดชอบ สำมัคคี  มีคำรวะ 
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เป้าประสงคห์ลัก (Goals) 

 1.สพป.กำญจนบุรี เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.ครูใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.บุคลำกรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.บุคลำกรมีจิตสำธำรณะด้ำนกำรบริกำร 
6.บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
7.บุคลำกร มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำเพ่ือนบ้ำน ในประชำคมอำเซียน           

ในกำรสื่อสำรได้ 

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์   ที่ก ำหนดไว้    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับ 6 นโยบำย  ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
    มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

โดยมีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจดังกล่ำว
สำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล 
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ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ผู้ เรี ย น ทุ กคน ที่ มี พ ฤติ ก รรม ที่
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2 . ผู้ เรี ยนทุ กคนมีทั ศนคติที่ ดี ต่ อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พ ล เมื อ ง ดี ข อ งช ำ ติ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อ 
ครอบครัวผู้ อ่ืน  และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อั ต ลั ก ษ ณ์  มี จิ ต ส ำ ธ ำ รณ ะ  มี จิ ต อ ำส ำ 
รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้ อ่ืน  และสั งคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัย
จำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
     เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมิน
สถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
     1.2 สถำนศึกษำ 
          (1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
        (2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
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ควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด 
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
4 . ผู้ เรียน ในเขตพ้ืนที่ สู ง ห่ ำงไกล 
ทุ รกั นดำร  ได้ รับกำรบริกำรด้ ำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 

และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซ
เบอร ์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่สูง ห่ำงไกล 
ทุรกันดำร ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ  และเหมำะสมตรงตำม
ควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
5. จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จพอเพียง  ไป พัฒ นำผู้ เรี ยน ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6 . จ ำน วน สถำน ศึ กษ ำที่ จั ด บ รรย ำก ำศ
สิ่ งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อบ้ ำน เมือง  มีหลั กคิดที่ ถูกต้อง  เป็ น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย และรักษำ
ศีลธรรม 

2 . พัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย คุกคามทุก
รูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง ที่ มีผล กระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
          เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับ
ภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัย
จำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
        2.2 สถานศึกษา 
        (1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรงกำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติ
และภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไข
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หำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว 
        (2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
        (3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
        (4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆได้รับ
ค ำปรึกษำชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย      
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  
     เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตโรงเรียนพ้ืนที่สูง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรโดย
มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูง
ในถิ่นทุรกันดำร และท่ีดูแลหอพักนอนตำมควำมจ ำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท 
        (2) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดำร ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
        (3) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร”ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
     4.2 สถานศึกษา 
        (1) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
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ประเมินผลที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีสูงห่ำงไกลทุรกันดำร 
        (2) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยใน
ชีวิตประจ ำวัน 
        (3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. ผู้ เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ  มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจ  น ำไปสู่ กำรพัฒนำ  ทักษะ
วิชำชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ 

 

1 . จ ำนวนผู้ เรียนมีควำมเป็น เลิศทำงด้ ำน
วิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ ำ น ก ำ ร รู้ เ รื่ อ ง
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้ ำน ก ำร รู้ เรื่ อ งวิ ท ย ำศ ำส ต ร์  (Scientific 
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำส

     พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำม
ควำมสำมำรถ  ควำมสนใจ  มีทั กษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่  21  สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.1 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัด
แววจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
     1.2 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัด
กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง น ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อม
ที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและ
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เข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 

ควำมถนัดของผู้เรียน 
       1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของวิธีและกระบวนกำรงบประมำณ
ตั้งแต่จ ำนวนงบประมำณในกำรสนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสมวิธีกำรจัดสรร วิธีกำรด้ำนระบบบัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม 
ตรวจสอบ บัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจำย
อ ำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำง
เต็มศักยภำพ 
     1.4 ให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดท ำแผนงำน โครง  
กำรและกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพ  ผู้ เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจและควำม
ต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่
ระดับสถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับ
นำนำชำติ 
     1.5 ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
     2. สถานศึกษา 
         2.1 ด ำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำม
ศักยภำพและควำมถนัด โดยจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ( Active 
Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น  
( Independent Study : IS) กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะ
เ ต็ ม ศึ ก ษ ำ  ( Science Technology Engineering andMathematics 
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Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 
        2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของ
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำสุขพลำนำมัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ 
        2.3 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็ม
ตำมศักยภำพ 
        2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน 
        2.5 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำร
ภำษำไทยภำษำอังกฤษ และภำษำที ่3 เพ่ิมเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
        2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำร
วัดประเมินตำมสมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำง
ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 
        2.7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึ กษ ำขั้ น พ้ื น ฐำน  มี กำรพั ฒ นำที่
สอดคล้องกับแนวโน้มกำรพัฒนำของ
ประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำย
ของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 มี ค วำมยื ดหยุ่ น ท ำงด้ ำน ควำมคิ ด 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำน
กำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม
ในแต่ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติได้ 
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และ
ทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
4. ผู้ เรี ย น ได้ รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ เต็ ม ต ำม 
ศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ
มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพใน

1 . ผู้ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ ส ำคัญตำม
หลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C) 
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่มี
คะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ้นจำกปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
4. ร้ อ ย ล ะ ผู้ เ รี ย น ที่ จ บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี
ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมี
งำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของ
ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิง
สมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ ์สังคม และสติปัญญำมีทักษะสื่อสำรภำษำไทย 
มีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     (1) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ ง 4 ด้ำน
(ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที ่21 
     (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ ผู้ให้ค ำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับ
ระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.2 สถานศึกษา พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และ
ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
บริบทของพ้ืนที ่
    2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
       2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
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กำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะ
ที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและเป็นแบบอย่ำงด้ ำน
คุณธรรมและจริยธรรม 

มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด  สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 
6. ผู้ เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุข
ภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี  สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ 
7. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” 
เป็น “ Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะ
กำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

      เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ(ฟัง พูด) และทักษะด้ำนดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับกำร
พัฒนำในระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ้นโดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
        2.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา 
        (1) จัดท ำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
        (2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำเพ่ือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
        (3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 
        (4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และ
องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือบริกำรแก่โรงเรียนและ
ผู้สนใจ 
        (5) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำรวมทั้งสรุปและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
        2.1.2 สถานศึกษา 
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        (1 ) จั ดกิ จกรรม พั ฒ นำเด็ กป ฐมวัย ในรูป แบบที่ ห ล ำกหลำยจั ด
สภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
        (2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบ กำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำง
มีควำมสุข 
        (3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสนำมเด็กเล่นให้ได้
มำตรฐำน  มีควำมปลอดภัย สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
        (4) จัดหำสื่อ อุปกรณ์  ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำนและควำม
ปลอดภัย 
        (5 ) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดี  ร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง 
ปรำศจำกโรค ภัย ไข ้เจ็บ 
        (6) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  เพ่ือ
กำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
        (7) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 ระถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์สังคม และ
สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
       2.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา 
        (1) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำ 
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ผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจอำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ 
       - เป็นไปตำมหลักสูตร 
       - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       - มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ 
       - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำ ศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
       - มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรัก
กำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที ่3 
      (2) จัดท ำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และด ำเนินกำรประเมิน รวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำน
เพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน  (O-NET) นั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
      (3) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 
รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได ้
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       (4) สร้ำงกลไกขอระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
       (5) ด ำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำง
ครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 
       (6) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ
ภำพรวม รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.2.2 สถานศึกษา 
 (1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 (2) จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 
 - ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
 - ควำมเข้ำใจและควำม สำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 - ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
 - ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
 - ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ 
 (3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน เต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำน
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ศึกษำต่อและด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนชีวิต และ
วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 
 (4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
 (5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) 
 (6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 
 (7) ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
ตำมหลักโภชนำกำร เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง 
 (8) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพ่ือใช้ในกำรเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ น ำไปสู่กำร
มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำน
ควำมคิดสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
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พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
 โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 2.3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตำมหลักสูตร 
 - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มี 
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรประกอบ
อำชีพ 
 - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 - มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัย
รักกำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที ่3 
         (2) ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผล
กำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น 
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        (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึง
กำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและ  วำงแผนทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได ้
        (4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
        (5) จัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้
และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร 
น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลัง
กำย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
        (6) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 
     2.3.2 สถานศึกษา 
 (1) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอนหรือบันได 
5 ขั้น (Independent Study : IS) 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 

 - ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
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 - ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 - ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
 - ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
 - ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำ ไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมใน
อนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัด  ควำม
ต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง 
 (5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม(Social and 
Emotional Learning : SEL) 
 (6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
 เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพส ำหรับเด็กพิกำรและเด็ก
ด้อยโอกำส ในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลโดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
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 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลตำมสภำพจริงส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 
 (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสม
กับบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 
 (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
            (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนทรัพยำกร
และจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ 
 (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  ส่งเสริมให้
สถำนศึกษำน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้ 
 (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปรับปรุงเกณฑ์
อัตรำก ำลังครูและบุคลกรให้มีควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ และเด็กด้อยโอกำส 
 (7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ 
ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อย
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โอกำส 
 (8) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรเทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืน
ใดทำงกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 (9) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สนับสนุนกำร
พัฒนำภำคีเครือข่ำย (Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 
    3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
        เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของ
ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge - Based Society) ของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
     3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภท
ต่ำง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 
 (2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  (Digital Learning 
Platform)เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
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 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำง
เหมำะสมตำมวัย 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล 
     3.2 สถานศึกษา 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภท
ต่ำง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 
 (2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)เพ่ือ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน  ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล 
     4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องด ำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต  และกำร
พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้อง
ร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครูในกำรผลิต  และพัฒนำครูให้ เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มี
ระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน
เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มี
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำน
กำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบและประเมินครูจำกกำรวัดผล
งำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง 
       4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบัน
กำรผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงควำมร่วมมือ
กับสถำบันกำรผลิตครู  วิเครำะห์ควำมขำดแคลน  ควำมต้องกำรครูของ
สถำนศึกษำ 
 (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมมือกับสถำบัน
กำรผลิตครูวำงแผนวิเครำะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร 
 (3) ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น พ้ื นฐำนสนับสนุ น
ทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับ
กำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู 
 (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พ้ืนฐำนติดตำมและ
ประเมินผล กำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ 
       4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่ส ำนักงำน



 
 

 

~
 55 ~

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน  โดยพัฒนำให้
เป็นครู เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ำกิจกรรมในชั้นเรียน ท ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำล
ใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำ
วิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพ่ือ
วำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 
 (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทำง
ในกำรพัฒนำคร ูที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
 (3) ส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำ  ประสำนควำมร่วมมื อกับ
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ จัดท ำหลักสูตรกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำด
แคลน 
 (4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ ก ำหนดที่ เชื่อมโยง
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ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 
 (5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
 (6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3 
สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน 
 (7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเส ริม พัฒนำ และยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำ  (Common European Framework of Reference forLanguages : 
CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 (8) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถ
ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 (9) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated 
Instruction) 
 (10) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้
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และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำร
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
 (11) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (12) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำร
เรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร 
 (13) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Onlineและแบบ Face - to - 
Face Training 
 (14) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม 
และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อก ำหนดด้ำน
คุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 (15) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจนถึง
กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล  เพ่ือใช้ในกำร
พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 
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  2) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่
ขำดแคลนเช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดข้ันสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล 
  4) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 
  5) พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ  และ
ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยโลกเพ่ือ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable 
Development) 
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำน
ตำมบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้อง
กับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถำนศึกษำ 
5. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบ
ลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่มคีุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุน อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ และ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำน
อย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภทขนำด 
และพ้ืนที่ 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น
ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่ตลอดจนกำรก ำกับติดตำม และประเมินผล 
 (2) จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล
ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถานศึกษา 
 (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ภำคเอกชนวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 
(อำยุ 0-6 ปี) เพ่ือในไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
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6. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้
มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำร
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน 

6. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัย
เรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน 
 (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุก
ภำคส่วนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) 
ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ มีคุณภำพ 
 (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่อยู่
ห่ำงไกลได้เดินทำงไปเรียนอย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
   2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น 1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) มำตรฐำนด้ำนระบบควำม
ปลอดภั ยของสถำนศึ กษ ำ  4 ) มำตรฐำนด้ ำน เทค โน โลยี ดิ จิทั ล  Digital 
Technologyเป็นต้น กำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้
พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ 
เป็นส ำคัญ 
    (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับ
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ต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจัง หวัดโรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอ่ืน 
ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยเน้นสถำนศึกษำระดับต ำบล โรงเรียน
ขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ 
    (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในกำ ร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมติิ 
   3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
        เป็นมำตรกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึง
กำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัย
เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และ
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำ
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ 
       โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
      (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของ
งบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และ



 
 

 

~
 62 ~

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

เพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่ 
      (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผน
งบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบกำรจัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 
      (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
      (4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำร จัดท ำแผนงบประมำณ และติดตำม ก ำกับ กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส 
    4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบ
โครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูง 
     (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
     (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุง
พัฒนำห้องเรียนให้ เป็นห้องเรียน  ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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     (4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) ส ำหรับผู้ เรียน  ทุกระดับตั้ งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษำ  และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง
น ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส ำหรับครูอย่ำง
เหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
     (6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถำนศึกษำใช้
เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน  (Distance 
Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำ
จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำน
ควำมรู้ เรื่อง ฉลำกสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุก
โรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 4.0 
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัด
จ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร 
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำร
ผลิตและบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอน
ในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุง
และพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำน
สีเขียว(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่

1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัด
กิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชนเช่น 
กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำร
ลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 
2. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพ่ือลดปริมำณขยะ 
และมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำร
ขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้
ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

1 . จัดท ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำงกำรให้
องค์ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรม ในรูปแบ บ QR CODE และสื่อระบบ
Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ ำและชุมชนคำร์บอนต่ ำและ
พัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ ำ 
4. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่
ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำร
เก็บข้อมู ลกำรลดก๊ ำซที่ มี ผลต่ อปรำกฏกำรณ์ ภ ำวะเรือนกระจกเช่ น
คำร์บอนไดออกไซด์  ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อย
คำร์บ อน ไดออก ไซด์ ใน กำรด ำ เนิ น ชี วิ ต ป ระจ ำวั น  Carbon emission 
/CarbonFootprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน 
5. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
6. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย ์4 ภูมิภำค 
7. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรม เรื่องกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภำค 
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เป็นแบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 
6. สถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 126 โรงเรียนกับ 1 
สำขำ มีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำง
จิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและ
บริโภคท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จ ำนวน 63 
โรงเรียน 
8. มีสถำนศึกษำ นวัตกรรมต้นแบบในกำร
น ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30 
โรงเรียน 
9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรท ำ
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว 
ฯลฯ 
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์
ในกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำ
และท่ีบ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
6. คร ูมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
7. คร ูและนักเรียนสำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่
ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนว ทำง
Thailand 4.0 
8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมี
กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้
เป็นส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

8. จัดสรรงบประมำณ ด ำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร225 เขต 
เพ่ือด ำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน  ชุมชน และ
เชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมและยกระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ต้นแบบ  225 เขต และ
สถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 
10. พัฒนำยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผลส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำร
พัฒนำ ด้ำนกำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลด
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 
11. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ เรื่องกำรผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
12. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและ
กำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making 
กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ 
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กำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 

กำรบ ำบัดน้ ำเสียลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
14. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมดี Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้โรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ 
และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำจัดค่ำยเยำวชนวัยซนลดคำร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่
น ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 10 ชุมชน 
17. จัดท ำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบ
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพพัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม 
แลกเปลี่ยนน ำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์ 
เว็บไซต์ ผลงำนเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรำยงำน 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มี
ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำม
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส 
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และ
กำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม

1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 
2. สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และส ำนักงำนส่วนกลำงได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตำม เพ่ือให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล 
3. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ 
มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ 
ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา 
    เป็นมำตรกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็น
อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำย
ด้ำนหรือทุกด้ำนได้โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ 
อ ำนำจ และโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ 
    (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำศึกษำ  วิเครำะห์  หน้ำที่และอ ำนำจ 
องค์ประกอบ จ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกำร
เลือกประธำนและกรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำหรือของ
กลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิสระของ
สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของ
สถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
    (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนธุรกำร ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ และ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
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คุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยกำรจัดสรรงบประมำณ ตรงสู่ผู้เรียน 
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) 
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมี
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำรผู้เรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ในสังกัด 
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ( Big 
DataTechnology) 
8. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และส ำนักงำนส่วนกลำง มีแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่สำมำรถใช้ในกำรวำง แผนกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ
มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
    (5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
    (6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย  เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม
โรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น 
    (7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และ
ทักษะชีวิต 
    (8) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ใน
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำ
ให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    (9) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    (10) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดอบรม พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มี
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คุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำม เชี่ยวชำญประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
    (11) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจให้อย่ำงเป็น
อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำย
ด้ำนหรือทุกด้ำนได ้
    (12) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำเพ่ือท ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย  พร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม 
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ตรวจสอบและประเมินผล สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้ระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 
TransparencyAssessment : ITA) 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
    (4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-
based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 
    (5) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
    (6)สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำยเช่น
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด 
กำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
    (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  (Accountability) ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือ
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กำรศึกษำ 
    3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
    เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ใน
กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่
ต้องกำรปฏิรูปกำรคลังโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
บรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร
งบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุน
ผู้เรียน สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่ำง ๆ ได้
อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร  ในกำรจัดสรร
งบประมำณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ศึกษำ วิ เครำะห์  ออกแบบ  และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง 
    (2) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) เพ่ือพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง 
    (3) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะท ำกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กับกระทรวงมหำดไทย 
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    (4) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณ อุดหนุนตรงไปยังผู้ เรียน  และ
สถำนศึกษำโดยผ่ำนระบบธนำคำร 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำ
ใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่(Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำข้อมูลงบประมำณ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น มำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำน ศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำผู้  เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ  และควำมถนัด และสำมำรถ
วิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ  น ำ 
Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS 
และ SaaS และพัฒนำแพลต ฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)ระบบบริหำรงำน
ส ำนักงำน เช่น ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบ
สำรบรรณเป็นต้น  เพ่ือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ ในกำรปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Cloud Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนใน
สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public 
Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS 
    (2) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
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ของนักเรียนในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติ
ต่ำง ๆ 
    (3) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำน
บริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทั้งภำยในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็น
ระบบกลำงส ำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับกำรท ำงำน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ 
    (4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำง
กระทรวงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเองสุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ
น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ 
    (5) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู 
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  ตลอดจน พัฒนำ ระบบข้อมูล
สำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูล
ประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร  กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร 

และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร   ที่ขับเคลื่อน

นโยบำยสู่ควำมส ำเร็จส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร   ด้ำนนโยบำย แต่

หลำยหลำกวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงกำรหรือส่งผลต่อตัวชี้วัดตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรตำมประเด็นกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรขับเคลื่อนของ สพฐ. และตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4. ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน ำส่งผลผลิตเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

5. เป็นงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำงที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ 

6.  สนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและท้องถิ่น 

7. ต้องตอบสนองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้เสนอผลกำรพิจำรณำจัดสรร 

งบประมำณของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 

และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณซึ่ง

ได้พิจำรณำจัดเรียงล ำดับจำกกรอบวงเงินงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ จ ำนวน 8,000,000  บำท ก่อนขอควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  29        

เดือน มกรำคม พ.ศ.2563 รำยละเอียดดังนี้ 
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                          การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รายการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

1 งบพ้ืนฐำน/งบประจ ำ 2,800,000 35 

2 งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์ 5,200,000 65 

                    รวม 8,000,000        100 

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

รายการ จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประจ า (16 รายการ) 1 โครงกำร 2,800,000 

งบพัฒนา/นโยบาย   

นโยบายที่ 1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของ
ชำติ 

2 โครงกำร 57,600 

นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

7  โครงกำร 1,048,630 

นโยบายที่ 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 24  โครงกำร 2,400,835 

นโยบายที่ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

3 โครงกำร 147,040 

นโยบายที่  5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1 โครงกำร งบ สพฐ. 

นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

14 โครงกำร 1,545,895 

รวมงบพัฒนา/นโยบาย 51 โครงการ 5,200,000 

รวมทั้งสิ้น 8,000,000 
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รายละเอียดจัดสรรงบประมาณปี  พ.ศ. 2563 (งบประจ า) 

 
ที ่ รายการ พิจารณาจัดสรร หมายเหตุ 

1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ            100,000.00    

2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง            50,000.00    

3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์            60,000.00    

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ            60,000.00    

5 วัสดุเชื้อเพลิง          300,000.00    

6 วัสดุส ำนักงำน          352,860.00    

7 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง            40,000.00    

8 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ(ค่ำหนังสือพิมพ์)            3,000.00    

9 ค่ำไฟฟ้ำ          900,000.00    

10 ค่ำโทรศัพท์            40,000.00    

11 ค่ำน้ ำประปำ          100,000.00    

12 ค่ำไปรษณีย์            40,000.00    

13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน          289,680.00    

14 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          262,380.00    

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            93,240.00    

16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร          108,840.00    

  รวม        2,800,000.00    
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 1.1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน

กำรศึกษำสู่กำรปฏิบตัิ( พัฒนำโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

1.นิเทศ ติดตำมกำรจดักิจกรรมโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.                          
2.กำรประกวดโครงงำนคณุธรรมนักเรียน                   
3.ประกวดกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมสร้ำงสรรค์
คนด ี
4.กำรประกวดโรงเรียนดตี้องมีทียนื                 

โรงเรียนในสังกัดสพป.กำญจนบรุี เขต 2 จ ำนวน  99  โรงเรียน    27,600    ก.นิเทศ/
สุภำพ 

2 1.2 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เสรมิสร้ำงทักษะกำรคดิวิเครำะหผ์ำ่น
กิจกรรม (Active Learning)  กำร
เรียนรู้ประวตัิศำสตร์ชำตไิทย 

พัฒนำครูผูส้อนประวตัิโดยกำรจดัอบรม
ปฏิบัติกำร 

โรงเรียนในสังกัดสพป.กำญจนบรุี เขต 2 จ ำนวน  99  โรงเรียน 30,000 ก.นิเทศ/
จินตนำ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3 2.1 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้กลุ่มสำระ

กำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ 
จัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรครผูู้สอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ เรื่อง “กำรใช้กำรโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ในกำรเรียน
กำรสอนคณิตศำสตร ์

1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 27 คน สำมำรถใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์
ได้ ร้อยละ 100  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 27 คน สง่ผลงำน Best Practice 
   

41,900         ก.นิเทศ/
ศศิชำ  
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4 2.2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรูต้ำมแนว 
PISA 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูต้ำมแนว PISA 

1. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร ์และวิทยำศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขยำยโอกำสจ ำนวน 27 โรง  วิชำละ 1 
คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (Programme for International Assessment : PISA)  
2. ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อสอบตำมแนว PISA ไปประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

59,500        ก.นิเทศ/
ศศิชำ /
หงษ์หยก  

5 2.3 พัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ปีงบประมำณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจข้อมูลครูผูส้อน
ภำษำอังกฤษระดับช้ันอนุบำลปีที่ 3 ถึงช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 ที่ไม่จบเอกภำษำอังกฤษ  
กิจกรรมที ่2 ประชุมอบรมเชิงปฏบิัติกำร กำร
สอน phonics เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
กิจกรรมที ่3 นิเทศ กำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
กิจกรรมที ่4 กำรจดันิทรรศกำร
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร 
กิจกรรมที่ 5 ศึกษำดูงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 6 ค่ำยพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับนักเรียน 

1) ครผูู้สอนภำษำอังกฤษระดับช้ันอนุบำลปีท่ี 3 ถึงช้ันประถมศึกษำ
ปีท่ี 3 ที่ไม่จบเอกภำษำอังกฤษ จ ำนวน 60 คน เข้ำรับกำรพัฒนำ
เรื่องกำรสอน phonics 
2) ครผูู้สอนที่ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมขยำยผลหลักสูตร Boot 
Camp ปีงบประมำณ 2562 และครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำกำรสอน 
phonics จ ำนวน 20 คน ได้รับกำรนิเทศกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
3) โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์ PEER  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร Small 
Smart English Program โรงเรยีนท่ีได้รับเหรียญทองกำรประกวด
นโยบำยข้อ 6 ส่งเสริมภำษำสูส่ำกล โรงเรียนท่ีมผีลกำรสอบ O-NET
ช้ัน ป.6 และ ม.3 สูงเป็นล ำดับที่ 1-10 ของเขตพื้นท่ี และครูผูส้อนที่
ได้รับเหรยีญทองโครงกำรเพชรเสมำกำญจน ์เข้ำร่วมกำรจัด
นิทรรศกำรภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร 
4) ครผูู้สอนภำษำอังกฤษในโรงเรยีนกลุ่มเปำ้หมำยตำมข้อ 3) 
จ ำนวน 35 คน เข้ำร่วมกิจกรรมศกึษำดูงำน 
5) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 ทุกโรงเรียน จ ำนวน 100 คน 
เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

175,550 ก.นิเทศ/นิภำ 
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6 2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศภำษำท่ีสอง ปีงบประมำณ 
2563 

กิจกรรมที ่1 ส ำรวจควำมต้องกำรรับกำร
พัฒนำภำษำต่ำงประเทศภำษำท่ีสอง 
กิจกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกรในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำที่สอง รูปแบบ
กิจกรรมชุมนมุ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำทีส่อง (พม่ำ/จีน) 
กิจกรรมที่ 4 ส ำรวจบรรยำกำศ แหล่งเรียนรู ้
สภำพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิกำรจดักำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
 

1) โรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน 50 โรงเรียน มี
บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำและมีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศภำษำท่ีสองเพื่อกำรสื่อสำร (ภำษำพม่ำ/ภำษำจีน) 
เป็นรำยวิชำเพิ่มเติม หรือกิจกรรมชุมนุม  
2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีมีหลักสูตร
กำรสอนภำษำต่ำงประเทศภำษำท่ีสองในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม 
3) โรงเรียนในสังกัดสพป.กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน 99 โรงเรียนมี
กำรจัดแหล่งเรยีนรู้ บรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 

75,000 ก.นิเทศ/ 
นิภำ 

7 2.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ 

จัดท ำหลักสูตรอบรมปฏิบัติกำร กำรจัดกำร
เรียนรูต้ำมแนวสะเต็มศึกษำ  
จัดอบรมปฏิบัติกำร กำรจดักำรเรยีนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำ   
ประกวดโครงงำนสะเต็มศึกษำ 
นิเทศ ติดตำมผล ประชำสัมพันธ์ 
เผยแพรผ่ลกำรด ำเนินงำน 
สรุป รำยงำนผล 
 
 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 99 โรง 30,000 ก.นิเทศ/ 
จินตนำ 
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ผู้รับ 
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8 2.6 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัชำติ      
(O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 

ประชุมปฏิบตัิกำรพัฒนำศักยภำพครูผูส้อน 4 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 
กำรจัดสอบ pre O-NET 1(เขตพืน้ท่ีกำรจัด
สอบ pre O-NET 2 (สพฐ.) 
ประชุมปฏิบตัิกำรวเิครำะห์ผลกำรสอบ       
O-NET เพื่อจัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 
ประชุมปฏิบตัิกำรวเิครำะห์แบบทดสอบ
ระดับชำตเิพื่อจัดท ำคลังข้อสอบออนไลน ์
ประชุมปฏิบตัิกำร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน 
และถอดบทเรียนของโรงเรียน นิเทศ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำนยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของสถำนศึกษำ 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 1,850 คน  และนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 845 คน ปีกำรศึกษำ 2562 (ข้อมูล 10 
มิ.ย.62) 
2. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร ์ 
วิทยำศำสตร ์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2561 ทุกโรงเรยีนในสังกัด จ ำนวน 100  โรงเรยีน   
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูวิชำกำร ทุกโรงเรยีนในสังกัด 
จ ำนวน 100  โรงเรียน 

256, 680 
       

ก.นิเทศ/
ศศิชำ /
หงษ์หยก 

9 2.7 กำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่เวทกีำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรงำนศิลปะหตัถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

1.สนับสนุนสถำนศึกษำเข้ำร่วมแขง่ขันทักษะ
ทำงวิชำกำรระดับภำคกลำงและภำคต ำวัน
ออก(ระดับชำติ) 
2.ส่งเสรมิสถำนศึกษำด ำเนินกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
3.สนับสนุนสถำนศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรระดับนำนำชำต ิ

นักเรียนเข้ำร่วมแสกงศักยภำพและผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของกิจกรรมทั้งหมดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนก ำหนดขึ้น 

410,000       ก.
ส่งเสริม/
ศุภภัทร ์
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
10 3.1 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พื้นฐำน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2562 

1 เตรียมกำรก่อนสอบ 
2 ประชุมคณะกรรมกำรที่เกีย่วข้องกับกำร
สอบ  
3.บริหำรกำรสอบ ด ำเนินกำรจดัสอบ 
4.แจ้งผลกำรสอบ   
5.จัดประชุมวิเครำะห์ผลสอบ ถอดบทเรียน                                                     

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 จ ำนวน 1,805 คน และ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 จ ำนวน 45 คน รวม 1,850 คน
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 62)  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน 710 คน และโรงเรียนรำช
ประชำนุเครำะห์ 45 จ ำนวน 135 คน รวม 845 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 
62) 
- จัดสอบใน 4 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้หลัก ได้แก่ ภำษำไทย  
คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ และภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 

(285,120) 
งบ สพฐ. 

ก.นิเทศ/ 
ศศิชำ/ 
หงษ์หยก 

11 3.2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูปฐมวัย ปฐมวัยท่ีสอนช้ันอนุบำล 3 สังกัด สพป.กำญจนบรุี เขต 2 จ ำนวน 
99 คน   

  52,100       ก.นิเทศ/
เบญจมำศ 

12 3.3 ส่งเสริมกำรวิจยัของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

1 รวบรวมข้อมูล 2. เพิ่มพูนประสทิธิภำพ
นักวิจัย 3.  โยงใยในแกลลอรี่ 4.แรลลี่ในเวท ี
5.มีกำรรำยงำน 

3.1 ร้อยละ 100 กลุ่ม/หน่วยบนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จัดท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจยัไปใช้ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 
3.2ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ 100 จัดท ำวิจัยในช้ันเรยีน 
และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล 
3.3 ผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่น ำเสนอที่ประชุมวิชำกำรใน
รูปแบบกำรบรรยำยและรูปแบบโปสเตอร ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำน 

   91,400         ก.นิเทศ/
พันวนำ 
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13 3.4 กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำต ิ(NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2562 

จัดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 3 3.1 ประเมินนักเรียนทุกช้ัน ทุกคน ทุกสังกัดในศูนย์สอบสพป.
กำญจนบุรี เขต 2  
3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 สังกัด สพฐ. มีผลกำรทดสอบ 

(100,242) 
งบ สพฐ. 

ก.นิเทศ/ 
หงษ์หยก   

14 3.5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรม
ระบบบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำ 
(SchoolMIS) ปีกำรศึกษำ 2562 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครูทะเบียนวดัผลโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรเีขต 2 จ ำนวน 135 คน    100 โรงเรยีน 
รวมครโูรงเรยีนขยำยโอกำส         

27,550         ก.นิเทศ/
หงษ์หยก   

15 3.6 กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำน ปี
กำรศึกษำ 2562 

1.ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรใช้ข้อสอบ
กลำง  
2.ด ำเนินกำรสอบ 

1.นักเรียนช้ัน ป.2, ป.4-5 และช้ัน ม.1-2 ทุกคน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 2 
และโรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 45 ปีกำรศึกษำ 2562 
2.จัดสอบรำยวิชำแยกตำมระดับชั้น 

 295,335     ก.นิเทศ/
ศศิชำ/

หงษ์หยก 

16 3.7 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี 
เขต2 : เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรจดั
กำรศึกษำ 

1.กำรปรับปรุงและพัฒนำคู่มือกำรด ำเนินงำน
และเกณฑ์กำรประเมินผล ฯ  
2.กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
3.ขั้นสรุปและรำยงำนผลกำร  4.ยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

1) สถำนศึกษำในสังกัด  99  โรง  
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  12  ข้อ   

323,150       กลุ่มนิเทศ
ฯ 

17 3.8 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 คิดเลขเป็น 
ท่องสูตรคณูได ้

1. วำงแผนด ำเนินกำร                 
2  เบ็ดเตลด็ด้วยวิธีกำร                      
3  เล่ำขำนด้วยกำรตรวจสอบ                                 
4 ส่งมอบผลกำรวิเครำะห ์

3.1.1  ครูผูส้อนคณติศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ร้อยละ 100 
ด ำเนินกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ กำรใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนำทักษะกำร
คิดเลขเร็ว  และ กำรใช้แบบฝึกทกัษะกำรบูรณำกำร กำรอ่ำน กำร
คิดเลข สู่กำรแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์  
3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปทีี่ 1 ทุกโรงเข้ำร่วมกำรแข่งขันท่อง
สูตรคูณ และกำรแข่งขันกำรแก้ปญัหำทำงคณติศำสตร ์

55,000         ก.นิเทศ/
พันวนำ 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

    3.1.3 ครูผูส้อนคณิตศำสตร ์ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ร้อยละ 100 เข้ำ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำพควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรม 

  

18 3.9 ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบระดับ
ศูนย์สอบ (เขตพื้นท่ี)/ศูนยป์ระสำนงำนกำร
สอบ(กลุ่ม รร.)  
2.จัดท ำข้อมูลนักเรียนในระบบ NT  ACCESS 
3.แต่งตั้งสนำมสอบ/คณะกรรมกำรระดับ
สนำมสอบ      
4.จัดประชุมช้ีแจง หัวหน้ำสนำมสอบ และ
กรรมกำรระดับสนำมสอบ  

ประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  ทุกคน ทุกสังกัดในศูนย์
สอบ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

(85,700) 
งบ สพฐ. 

ก.นิเทศ/ 
หงษ์หยก   

19 3.10 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร ์   Geo  
Literacy 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู ้ภูมิศำสตร ์ Geo  Literacy 
นิเทศ ติดตำมกระบวนกำรเรียนรูภู้มิศำสตร ์ 
Geo  Literacy 
ประกวดแผนกำรสอน/สื่อนวัตกรรม 
กระบวนกำรเรียนรู้ภูมศิำสตร ์ Geo  
Literacy  
เผยแพรผ่ลงำนแผนกำรสอน/สื่อนวัตกรรม 
กระบวนกำรเรียนรู้ภูมศิำสตร ์ Geo  
Literacy   
 
 

ครูผูส้อนสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (สำระภมูิศำสตร์) 
จ ำนวน  100  คน 

 46,600 
     

ก.นิเทศ/
สุภำพ 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

20 3.11 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรยีนรวม อบรมครูหลักสตูร “ผู้ด ำเนินกำรคดักรอง
นักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ”  
อบรมกำรเขียนแผน IEP/IIP ให้กับครูผูส้อนที่
รับผิดชอบโครงกำรเรียนรวมในโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรยีนรวมของ
โรงเรียน จ ำนวน 99 คน ได้รับกำรอบรมในหลักสูตร “ผู้ด ำเนินกำร
คัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ” และมีควำมสำมำรถในกำรเขียน
แผน IEP/IIP ได้ถูกต้อง นักเรียนพิกำรสำมำรถเรียนรวมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

60,400 
 

ก.นิเทศ/
ชัยศักดิ์ 

21 3.12 พัฒนำคุณภำพกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทย
ให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได ้อ่ำนคล่องเขียน
คล่องและอ่ำนรู้เรื่องตำมช่วงวัย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำร
สอนภำษำไทยแบบแจกลูกประสมค ำ ให้กับ
ครูผูส้อนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ทุกคน ทุก
โรงเรียน  
กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำร
สอนภำษำไทยแบบแจกลูกประสมค ำ ให้กับ
ครูผูส้อนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ทุกคน ทุก
โรงเรียน 
กิจกรรมที ่2 กำรประมินควำมสำมำรถ
นักเรียน ช้ัน ป.1- ป.6 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำรพฒันำกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์โดยใช้วรรณคดเีป็นฐำน ตำมแนว 
PISA วิชำภำษำไทยช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
กิจกรรมที่ 4 จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย 
 
 

1. ครูผู้สอนภำษำไทยช้ันประถมศกึษำปีท่ี 1 ทุกคน สำมำรถผลิต
และใช้สื่อกำรสอนภำษำไทยแบบแจกลูกประสมค ำ  
2. นักเรียนช้ันป.1 – 6 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน อ่ำน
ออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและอ่ำนรู้เรื่องตำมช่วงวัย 
3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์โดยใช้
วรรณคดีเป็นฐำน ตำมแนว PISA วิชำภำษำไทยช้ันประถมศึกษำปีท่ี 
6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3    
4. จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยครูและนักเรียน  และกำรส่งผล
งำนของศึกษำนิเทศก์และโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จ 

160,200       ก.นิเทศ/
กมลวรรธ
น์ 
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ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

22 3.13 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนรูโ้ดยใช้  Digital Literacy และ 
DLTV/DLIT 

ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน 
จัดอบรมครูเรื่องกำรใช้  Digital literacy ใน
ช้ันเรียน จ ำนวน  99 โรงเรียน 110  คน และ
ทบทวนกำรใช้ DLTV/DLIT 
กำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
โดยใช้ Digital literacy และกำรใช้ 
DLTV/DLIT ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

1. โรงเรียน 99 โรงเรยีน  ในสังกัด สพป.กำญจนบุรี  เขต 2   
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 100  มคีวำมพึงพอใจภำคภูมิใจในกำรใช้
เทคโนโลย ีDigital literacy ในกำรจัดกำรเรยีนรู ้

16,500         ก.นิเทศ/
ชัยศักดิ์ 

23 3.14 ส่งเสริมนิสยัรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 
ในยุคดิจิทอล 4.0 

กำรประชุม เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ห้องสมุด ในยุคดิจิทอล 4.0  
รำยงำนกำรจดักิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักกำร
อ่ำน และกำรพัฒนำห้องสมุด 
สรุปและรำยงำนผล 

จัดประชุมสัมมนำครูบรรณำรักษ์โรงเรียน จ ำนวน 85 คน 30,000         ก.นิเทศ/
กมลวรรธ
น์ 

24 3.15 ทบทวน ปรับปรุงหลักสตูรสถำนศกึษำ วิจัยกำรพัฒนำและกำรน ำหลักสูตร
สถำนศึกษำลงสู่กำรปฏิบัต ิ
นิเทศ ติดตำมผลกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ลงสู่กำรปฏิบัต ิ 
สรุป รำยงำนผล 

1.โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 99 โรง 
2. โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง SP ละ 1 โรง รวม 11 โรง 

13,100         ก.นิเทศ/
จินตนำ 

25 3.16 พัฒนำสุขภำพนักเรยีนดีที่กำญจน ์เขต ๒  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
พัฒนำสุขภำพนักเรยีนดีที่กำญจน ์เขต ๒ 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำ
สุขภำพนักเรียนดีที่กำญจน ์เขต ๒ 

 - ครผูู้รับผิดชอบงำนอนำมัยในโรงเรียน ๙๙ โรงเรียน   
จ ำนวน ๙๙ คน 

25,000         ก.
ส่งเสริม/
ศศิพร 
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จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

26 3.17 พัฒนำเครือข่ำยครูและบคุลำกรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประชุมปฏิบตัิกำรพัฒนำเครือข่ำย ด้ำนใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดท ำผลงำนอยำ่งน้อยคน
ละ 1 ช้ินงำนเพื่อขอรับวุฒิบัตร 
 

บุคลำกรเครือข่ำย ICT จ ำนวน 45 คน 158,500 ก.DL-ICT/ 
เจษฎำ 

27 3.18 พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครผูู้ช่วย 

ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน 
จัดอบรมครูผู้ช่วย   
 

ครูผู้ช่วย บรรจุปี 2560 จ ำนวน 75 คน ป ี2561จ ำนวน 61คน ปี 
2563 จ ำนวน 48 คน  รวมจ ำนวน  184  คน 

90,000         ก.พัฒฯ/
อุบลศร ี   

28 3.19 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เต็มศกัยภำพสู่
องค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้: น ำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี
สู่ส ำเร็จ KM DAY. 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
พัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน 
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 

บุคลำกรในส ำนักงำน 66 คน  
 

200,000 ก.พัฒฯ/
อุบลศร ี   

29 3.20 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ : สู่บรหิำรยุค
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

กำรศึกษำดูงำน สถำนศึกษำและผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 100 คน   337,000     ก.พัฒฯ/
อุบลศร ี   

30 3.21 เพชรเสมำกำญจน ์2 1.ประชุมคณะกรรมกำรปรับเกณฑ์กำร
ประเมินฯ 
จ ำนวน 25 คน 
2.ประชุมคณะกรรมกำรประเมิน/ด ำเนินกำร
ประเมิน/คณะท ำงำน 
3.กำรมอบรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ  

3.1.1 ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 20 คน  
3.1.2 ครูตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้จ ำนวน 70 คน 
3.1.3 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 5 คน 

  130,000  ก.พัฒฯ/
อุบลศร ี   
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จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

31 3.22 พัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว สพป.กำญจนบรุี เขต 2 

แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำร  
วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประสำนงำน สถำนท่ี/
วิทยำกร  
ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว รวม 107 คน     
158,200 
 

ก.
อ ำนวยกำ

ร/
กมลวรรณ 
/นำงนรำ

ทิพย์ 
32 3.23 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสรมิ

ประสิทธิภำพโรงเรียน(School 
Performance  Center : SP Center) เป็น
ฐำน                   

1.ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำแผนกำรนิเทศ(คู่มือ,
กิจกรรม,ปฏิทิน,เครื่องมือกำรนิเทศ ฯลฯ)  
2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคณะกรรมกำร
นิเทศ ติดตำมระดับเขตพื้นท่ี 
3.ปฏิบัติกำรนเิทศ ติดตำมสถำนศกึษำตำม
แผนกำรนิเทศ 
ประชุมปฏิบตัิกำรสรุปและรำยงำนผลกำร
นิเทศ 

โรงเรียนสังกัด สพป.กำญจนบรุี เขต 2   จ ำนวน  99  โรงเรยีน 130,800    ก.นิเทศ/
สุภำพ 

33 3.24 กำรให้ควำมรูด้้ำนกฎหมำยเกี่ยวกบั กำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และควำมผิดทำง
วินัย ทำงระบบ AMSS++  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุร ีเขต 2 พร้อมท้ังเผยแพร่ทำงเว็บ
ไซด์ สพป.กำญจนบรุี เขต 2 คือ 
http://www.kan2.go.th ในเมน ู“กลุ่ม
กฎหมำยและคด”ี   

ศึกษำ คิดและวเิครำะห ์วำงแผนเพื่อจัดท ำ
โครงกำร    
(1) คัดเลือกกฎหมำย/ตัวอย่ำงควำมผิด  
(2) เผยแพร่ทำงระบบ AMSS++      
(3) เผยแพร่ทำงเวปไซด ์

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำท่ีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 2  
ตลอดจนผู้ที่สนใจ            

0 ก.
กฎหมำย/

พรรณ
พิมล 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

นโยบาย 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
34 4.1 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
กำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคณุภำพ
ภำยในและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) 
กิจกรรมที ่2 กำรสังเครำะห์รำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(SAR)  
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 99 แห่ง ไดร้ับกำรพัฒนำระบบ
ประกันคณุภำพภำยในให้มีควำมเข้มแข็ง  
2) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 99 แห่ง ไดร้ับกำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
3) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 99 แห่ง ไดร้ับกำรส่งเสริมให้มี
กำรปรับปรุงและพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง            

53,540         ก.นิเทศ/
กมลวรรธ
น์ / ชลณำ   

35 4.2 สื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และพัฒนำ
ระบบกำรประเมินมำตรฐำนกำร
ประกันคณุภำพภำยใน ตำมรูปแบบ
แนวทำงกำรประเมินใหม่เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
มำตรฐำนผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำตำม
รูปแบบแนวทำงกำรประเมินแนวใหม ่และ
กฎกระทรวง   
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมควำมพร้อม และซักซ้อม
กำรประเมิน (Mock Assessment) ให้กับ
สถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมินคณุภำพ
ภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน 50 โรงเรยีน 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศตดิตำม ระหว่ำงกำร
ประเมินร่วมให้ข้อมลูกับผู้ประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมข้อเสนอภำยหลังกำรประเมินภำยนอก
รอบสี่ โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   

1) บุคลำกรในสังกัดที่เข้ำรับกำรพฒันำมำตรฐำนผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำแนวใหม่มผีลกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดมำกกว่ำ
ร้อยละ 90  
2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นกลุม่เป้ำหมำยของ
กำรประเมิน ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและซักซ้อมกำรประเมิน 
(Mock Assessment) ให้กับสถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี ่ให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นกลุม่เป้ำหมำยของ
กำรประเมินได้รับกำรแทรกแซง ช่วยเหลือ ประเมินผล นิเทศ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
4) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีคลังข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรประกันคณุภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
 

75,500      ก.นิเทศ/
กมลวรรธ

น์ 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

36 4.3 โครงกำรจดัท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
นักเรียนรำยบุคคล   

คัดลอกประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.๑๔  
ประชุมจัดท ำข้อมลูนักเรียนรำยบคุคล 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

๓.๑ ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำร ที่มีช่ือใน ทร. ๑๔ ได้เขำ้
เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑  และศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำ ปีท่ี ๑ 
ทุกคน   
๓.๒ นักเรียนยำกจนและด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำง
ทั่วถึงทุกคน 

18,000        ก.
ส่งเสริม/
ไข่มุก 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

37 5.1 ลดโลกร้อนตำมรอยพ่อ คัดเลือกโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบลจ ำนวน 
5 แห่ง จำก 29 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำร 
ประเมิน/มอบรำงวัล 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสงักัด จ ำนวน 29 โรงเรียน สพฐ. ก.ส่งเสริมฯ 
/ธิดำรตัน ์

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
38 6.1 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนด้ำน

กำรเงิน บัญชี และพสัด ุ
อบรมช้ีแจงกำรปฏิบตัิงำน 
เร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจ ำนวน  130 คน   
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมจ ำนวน   200 คน 

50,000 ก.บริหำร 
งำนกำรเงิน 
และสิน 
ทรัพย์/ 
ชนำฎ์นันท์  

39 6.2 พัฒนำระบบบริหำรเพื่อให้มีกำรบริหำร
ข้อมูลขนำดใหญ ่(Big Data 

ติดตั้งระบบสนับสนุนกำรบริหำรจดักำร
สถำนศึกษำ SMSS 99 โรงเรียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจดักำรสถำนศึกษำ SMSS 

1 ติดตั้งระบบสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรของสถำนศึกษำ จ ำนวน 
99 โรงเรียน  
2 เจ้ำหน้ำท่ีโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 99 คน 

33,800 ก.DL-ICT/ 
เจษฎำ 

40 6.3 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ติดตั้งระบบเครือข่ำยไร้สำยภำยในหอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์   

80,000 ก.DL-ICT/ 
เจษฎำ 
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ผิดชอบ 

41 6.4 โครงกำรช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ระบบ DLTV DLIT ของ
โรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ระบบ DLTV DLIT ของโรงเรียน 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบ DLTV DLIT 
ของโรงเรียน จ ำนวน 50 โรงเรยีน 

41,880 ก.DL-ICT/ 
เจษฎำ 

42 6.5 ประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 

จัดประชุมผู้บรหิำรกำรศึกษำ(รอง ผอ.สพป.) 
และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย : พุธเข้ำ ข่ำว สพฐ. 
จ ำนวน 40 ครั้ง  
จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  4            
ครั้งจัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน จ ำนวน 12 
ครั้ง สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร 

1. จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ (รองผอ.สพป.) และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
จ ำนวน  40  ครั้ง  
2. จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ จ ำนวน  4  ครั้ง   
3 .จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน จ ำนวน  12  ครั้ง 

132,200 ก.อ ำนวยกำร/ 
นรำทิพย์  / 
 ธิรดำ   / 
 อรพินธ ์

43 6.6 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ บทบำทหน้ำท่ีของ
กลุ่มโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรงำน 4 ด้ำน 
จัดสรรงบประมำณให้แก่กลุ่มโรงเรียนเพื่อ
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกลุม่โรงเรียนละ 
30,000 บำท 11 กลุ่ม 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน  จ ำนวน 11 ศูนย์  ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 2 ไดร้ับ
กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนท้ัง 4 ด้ำน ตำมควำมต้องกำร
ของโรงเรียน 

330,000 ก.อ ำนวยกำร/ 
อรดำ 

44 6.7 ส่งเสริมกิจกรรมกำรมสี่วนร่วมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี, งำนอนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ประเพณี/วัฒนธรรม ตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

จัดกิจกรรมพัฒนำกำรมีส่วนร่วมตำมภำรกจิของหน่วยงำน จ ำนวน 
15 กิจกรรม 

420,000 ก.อ ำนวยกำร/ 
อรดำ/อรพิน 

45 6.8 พัฒนำส ำนักงำนให้เอื้อต่อกำรบรกิำร ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี ดูแลรักษำให้
มีควำมปลอดภัย ใช้งำนได ้ 
ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบ
ประปำ  
ปรับปรุงซ่อมแซมตำมภำรกจิเร่งดว่น 

1) พัฒนำ/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 
พัฒนำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบไฟฟ้ำ ประปำ   

         
30,000  

ก.
อ ำนวยกำ
ร/นรำ
ทิพย์ 
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46 6.9 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล สพป.กำญจนบรุี เขต 2 

ประชุมเกลี่ยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและ
ครูอัตรำจ้ำง  2 ครั้ง  
ประชุมจัดท ำสัญญำจ้ำงต ำแหน่งพนักงำน
รำชกำรและครูอัตรำจ้ำงจ ำนวน 1 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำหรอืพ่ีเลี้ยง  
ครั้งท่ี 2 จ ำนวน 4 ครั้ง 
 

ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรตำมภำรกิจงำน จ ำนวน  28 ครั้ง   60,000       ก.บุคคล/
นงนุช   

47 6.10 กำรตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำรของ
สพป./สถำนศึกษำ 

ประชุมทีมงำนเพื่อวำงแผนตรวจสอบ 
จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำป ี  
ด ำเนินกำรตรวจสอบ   

1) ตรวจสอบส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2   
2) ตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  25  โรงเรียน   
3) ตรวจหน่วยรับตรวจตำมที่ ผอ.สพป.กำญจนบรุี เขต 2  สั่งกำร 
 

       
21,200  

หน่วย ตสน./   
สุรำงค์  /    

สุเพ็ญ   

48 6.11 กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนกลุ่ม
พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ประชุมคัดเลือกข้ำรำชกำรครรูำงวลัต่ำงๆ กิจกรรมกำรคัดเลือกเพื่อรบัรำงวลัต่ำงๆ            
9,100  

ก.พัฒฯ/
อุบลศร ี   

49 6.12 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำป ีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 

ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี 
จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปฯี 
ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
เสนอ กศจ. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปฯี 
 

3.1   ข้ำรำชกำรและลูกจำ้งในสังกัด  สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
จ ำนวน 34 คน  
3.2   นำยกสมำคมผู้บริหำร และประธำนกลุม่โรงเรียน   
จ ำนวน 11 คน 

      
245,500  

ก.แผน/
ณัฐ
กำญจน ์
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

50 6.13 ส่งเสริมประสิทธิภำพกลุ่มนโยบำยและแผน 1.กำรจัดท ำแผนและชี้แจงนโยบำย  
2.ตรวจสอบอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
และจัดสรรงบประมำณป ี2563 ให้
สถำนศึกษำ 
3.กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
4.กำรจัดเก็บข้อมลูนักเรียนรำยบคุคล (DMC) 

1. โรงเรียนในสังกัด 101 แห่ง  
2.จัดประชุมบุคลำกรภำยในท่ีเกี่ยวข้องและรับผดิชอบตัวช้ีวัด 
3.จัดท ำเอกสำรรำยงำน จ ำนวน 60 เล่ม 
4.เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลของโรงเรียน จ ำนวน 101 แห่ง 

        
43,750  

ก.นโยบำย
และแผน/
มุคครินทร ์

51 6.14 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมควำม
จ ำเป็นเฉพำะกิจ 

 

 ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนของสพป.กจ เขต 2  

 โรงเรียนในสังกัดและสพป.กำญจนบุรี เขต 2  48,465 ก.นโยบำย 
และแผน 
/อินทิรำ 
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำร

กำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ และปัจจัยควำมส ำเร็จ ดังนี้  

 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์   กลยุทธ์และจุดเน้น ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ซึ่งมีทั้งงบประมำณในส่วนของ    ส ำนักต่ำง ๆ ในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด  

2. งบประมำณด ำเนินงำนส ำหรับส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้จัดสรรงบประมำณ ดังนี้  
    2.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ได้

พิจำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์งบบริหำรงำนพ้ืนที่กำรศึกษำ ค่ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ำงไกล และจัดสรรตำมภำระ
งำน ประกอบด้วย เกณฑ์จ ำนวนนักเรียน ครู และโรงเรียนในสังกัด คุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำจำกจำนวนโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก  

   2.2 งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และด ำเนินกำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำก Best Practice ที่ปรำกฏหรือปฏิบัติแล้วเป็น
เลิศและประสบควำมส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สำมำรถให้หน่วยงำน/บุคลำกรในสังกัดและหน่วยงำนอื่น น ำไปปรับใช้
หรือประยุกต์ใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำน ผลงำน ประสบควำมเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับ  

3. งบประมำณด ำเนินงำนส ำหรับสถำนศึกษำ เช่น เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดสรรให้สถำนศึกษำใน
กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำร เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล โรงเรียนสุจริต โรงเรียน
ดีประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก ฯลฯ เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีได้รับ  
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เงื่อนไขความส าเร็จ  
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงำนและกำร

ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  
3. กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมให้ทุก

ภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
4. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลำกรทุกระดับ

รับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง  
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ จึง
ก ำหนดกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ดังนี้ 

 
   15 เมษำยน 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2563)  
   15 กรกฎำคม 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน  (ตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2563)  
   15 ตุลำคม 2563  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2563)  

 
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
7. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 อย่ำงเคร่งครัด 
ทั้งนี้กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนให้

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำม

วัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                                            ที่   294 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พ.ศ.2563 -2567 และจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2563 
…………………………………………………….. 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2563 -2567 และจัดท า
(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2562  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2563 -2567 และจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมการจัดท า(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2563 -2567 และจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

๑. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
๒. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2        รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ 
4. นางพรกมล  ปลาอ่อน       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                      กรรมการ 
5. นายแมน  ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                             กรรมการ 
6. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร     ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
7. นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ านวยการ               กรรมการ 
8. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      กรรมการ   

 9. นายอุดม  สืบบุก      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ      กรรมการ 
 ๑0. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 

๑1. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร  กรรมการ 
๑2. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
๑3. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑4. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑5. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นางสาวนิภา สุขพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
17. นางชลณา ม่วงหวาน   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

/18. นางสาวพันวนา…. 

 



 
 

 
 

18. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
19. นางสาวสุภาพ จัดละ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒0. นายชัยศักดิ์ ไชยค าวัง  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒1. นางสาวจินตนา สุขสมแดน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒2. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
23. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2     กรรมการและเลขานุการ        
๒4. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางมคุครินทร์  บุษภา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นายวันรุ่ง  พาสุทธิ  เจ้าพนักงานธุรการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าที่ 1. ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

       2. ก าหนดทิศทางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

       3. จัดท า(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พ.ศ.2563-2567 

           4. จัดท า(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

๑. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
๒. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2        รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ 
4. นางพรกมล  ปลาอ่อน       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                      กรรมการ 
5. นายแมน  ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                             กรรมการ 
6. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร     ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
7. นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ านวยการ               กรรมการ 
8. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                  กรรมการ   

 9. นายอุดม  สืบบุก   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ      กรรมการ 
๑0. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                         กรรมการ 
๑1. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   กรรมการ 
๑2. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
13. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2     กรรมการและเลขานุการ        
14. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/15. นางสาวณัฐกาญจน์   



 
 

 
 

15. นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางมุคครินทร์  บุษภา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายวันรุ่ง  พาสุทธิ         เจ้าพนักงานธุรการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
    2. พิจารณาเรียงล าดับกิจกรรม/โครงการ   

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   22   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                                
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

  

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                                                           ที่  288/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563 – 2567)                          
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

…………………………………………………….. 
          ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,แผนการศึกษาชาติ 20 ปี              
(พ.ศ.2560-2579)  ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในระหว่างวันที่ 2 - 4  พฤศจิกายน  2562  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1. นายอาดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2     รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์     วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       กรรมการ 
4. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2              กรรมการ 
5. นางพรกมล    ปลาอ่อน        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     กรรมการ 
ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบาย และให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือการด าเนินงานให้ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

2. คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567)                           
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. นายอาดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2     รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์   วิเศษสิงห์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2              กรรมการ 
4. นางพรกมล    ปลาอ่อน        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     กรรมการ 
5. นายแมน       ค าวงษ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                              กรรมการ 
6. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          กรรมการ 
7. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ               กรรมการ 
8. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    กรรมการ   

 9.  นายอุดม    สืบบุก     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ          กรรมการ      
 10. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ 

/11. นางสาวอุบลศรี...    

 



 
 

 
 

 11. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        กรรมการ 
 12. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี            กรรมการ 
 13. นายบุญช่วย   เสลาลักษณ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1             กรรมการ 
 14. นายวรเทพ  รักษาพงศ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2             กรรมการ 
 15. นายปรีชา  ศรีนวล  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา3             กรรมการ 
 16. นายอ านาจ  คุ้มญาติ  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4             กรรมการ 
 17. นายบรรจง  ปิ่นปฐม  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา5             กรรมการ 
 18. นายวิชา  จุลทรักษ์  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1            กรรมการ 
 19. นายนิพร  เห็นประเสริฐ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน2            กรรมการ 
 20. นายพีระพล  ปฏิทัศน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน3            กรรมการ 
 21. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1         กรรมการ 
 22. นายบรรพต   ท่าน้ าตื้น ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2         กรรมการ 
 23. นายธนิต  โพธิ์เจริญ  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา3         กรรมการ 
 24. นางสาวจินตนา   สุขสมแดน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 25. นางสาวนิภา สุขพิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

26. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 27. นางสาวสุภาพ  จัดละ    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
 28. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 29. นายชัยศักดิ์ ไชยค าวัง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 30. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 31. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 32. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 33. นางชลณา ม่วงหวาน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 34. นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               กรรมการ 

35. นางนงนุช ก้านเหลือง             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
36. นางไข่มุก มีแสง              นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         กรรมการ 
37. นางสุภาณี บัวงาม       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ          กรรมการ 
38. นายศรชัย ไชยวุฒิ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ              กรรมการ 
39. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล    นักวิเคราะห์นโยบายและช านาญการ               กรรมการ 

 40. นายเจษฎา   ตันธนะ     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ          กรรมการ 
 41. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการและเลขานุการ  
 42. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา           ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 43. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

44. นางมุคครินทร์   บุษภา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 45. นายวันรุ่ง  พาสุทธ ิ                 เจ้าพนักงานธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ท าหน้าที ่1. วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามกระบวนการของการมีส่วนร่วม 

/2.จัดท าแผน.... 



 
 

 
 

2.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม 
1. นายเจษฎา   ตันธนะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ        ประธานกรรมการ 
2. นายวันรุ่ง  พาสุทธิ   เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการ 
3. นางมุคครินทร์   บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดเตรียมสถานที่และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม    
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ 
3. นางมุคครินทร์   บุษภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ จัดท าทะเบียนและรับรายงานตัว 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ 
1. นายอุดม    สืบบุก   ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ                    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                               กรรมการ 
3. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ             กรรมการ 
4. นายเจษฎา   ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ

   ท าหน้าที ่ พิธีกรด าเนินการ  และจัดล าดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมาะสม 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          ประธานกรรมการ 
2. นางประดับ  ช้างเขียว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

 3. นางกัลยารัตน์  ถ้ าแก้ว  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน            กรรมการ 
 4. นางสาวอินทิรา   ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 11 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562                                                               
 
 
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



 
 

 
 

 

  
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

                                                           ท่ี  313 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ.2563 

…………………………………………………….. 
          ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการบริหารจัดการส านักงาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังน้ี  

1. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                             ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                 รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์   วิเศษสิงห์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2               กรรมการ 
4. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2               กรรมการ 
5. นางพรกมล    ปลาอ่อน       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ 
6. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
7. นายแมน       ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                                กรรมการ 
8. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ 
9. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 กรรมการ 
10. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      กรรมการ   

 11. นายอุดม    สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ   กรรมการ 
 12. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                                   กรรมการ 
 13. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา                     กรรมการ 
 14. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี             กรรมการ 
 15. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน               กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
    สั่ง  ณ  วันท่ี   11  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

     

                                                                
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 



 
 

 
 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร 034-579234 

http://www.kan2.go.th/ 


