
 
 

 
  



 
 

ค ำน ำ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2567 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้มีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนด วิสัยทัศน์    

พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

การศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 และหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์น าไปสู่การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เป็นอย่างดี 
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1 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

ส่วนที่ 1 
สภำพทั่วไป                                                 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553  มีภารกิจใน
การก ากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

1. สถำนที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  25 กิโลเมตร  มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากร      
วัยเรียนในพื้นท่ี  3  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในสังกัด
รวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดอ าเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ าเภอก าแพงแสน (นครปฐม) 
 ทิศใต้  ติดอ าเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี) 

   ทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอ าเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)  

2. เขตพื้นที่บริกำร 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัด         
การศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน  และอ าเภอห้วยกระเจา  รวม 29 ต าบล 321  หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

อ ำเภอ ต ำบล (แห่ง) หมู่บ้ำน (แห่ง) 
เทศบำล/ต ำบล

(แห่ง) 
อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.
ก.ม.) 

ท่ามะกา 17 154 9 12 340.80 
พนมทวน 8 98 4 6 535.78 
ห้วยกระเจา 4 70 2 2 622.00 

รวม 29 321 13 20 1,498.58 
ที่มำ :  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561   ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 



 
2 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 



 
3 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

3. ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 

       จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ าแนกตามสังกัด 

สังกัด 

ระดับกำรศึกษำ  

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

 

กระทรวงศกึษำธกิำร                 

  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                

     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - 74 - 26 1 - - 101 

     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา - - - - - 8 - 8 

     1.3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - - - - - - - - 

  2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร         

      ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหำดไทย         

   กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น         

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ         

   กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน         

   - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน - - - - - - - - 

รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

 



 
4 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

3.1 ข้อมูลจ ำนวนนักเรยีน 

ตำรำงจ ำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

ระดับ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 
ระดับก่อนประถมศึกษำ 

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

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

ประถมศึกษาป ที่ 6 1,988 1,914 1,804 

รวมระดับประถมศึกษำ 11,094 10,829 10,500 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษาป ที่ 1 867 896 820 

มัธยมศึกษาป ที่ 2 749 791 809 

มัธยมศึกษาป ที่ 3 659 682 710 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 2,275 2,369 2,339 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มัธยมศึกษาป ที่ 4 49 78 59 

มัธยมศึกษาป ที่ 5 29 37 47 

มัธยมศึกษาป ที่ 6 32 29 30 

รวมระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 

110 144 136 

รวม 17,469 17,276 16,757 

   ที่มำ :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 - 2562   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 



 
5 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

ตำรำงสรุปจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง 

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

รวมทั้งสิ้น 8,719 8,038 16,757 1,029 
ที่มา :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



 
6 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

3.2. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนครูที่จบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ) 

ต่ ำกว่ำปริญญำ

ตร ี
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 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 ข้าราชการคร ู    127 559  28 138     155 697 852 

รวม    128 559  86 258 92    214 731 945 

        ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    

จ ำนวนพนักงำนรำชกำร ครอัูตรำจ้ำง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนพนกังำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงที่จบกำรศึกษำ (แยกตำมวฒิุ) 

ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

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

1 พนักงานราชการ    9 18 27       9 18 27 

2 

ครูอัตราจ้าง/

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

   16 68 84       16 68 84 

รวม    25 86 111       25 86 111 

        ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    
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จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ในส ำนักงำน 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวน แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
กรอบตำม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรำ) 

ตำม
บัญชี

ถือจ่ำย 
(อัตรำ) 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

1 ผู้อ านวยการ สพป. 1 1    1 1 

2 รองผู้อ านวยการ สพป. 4 4   4  4 

3 กลุ่มอ านวยการ 5 5  3 2  5 

4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

9 7 2 3   2  7 

5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5   4  4 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 10  4 3  7 

7 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

16 12   10 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6   6  6 

9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2 2  2   2 

11 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 2   1  1 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้างประจ า 5 5 4 1   6 

14 ลูกจ้างชัว่คราว 6 - 2 3 1  6 
 

   ที่มำ :  ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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3.3 ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ตำรำงที่ 1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ป การศึกษา  2561 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภาษาไทย 55.74 55.90 -0.16 
คณิตศาสตร์ 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 
จากตารางที ่1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.77)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงล าดับความ

ต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้  วิชาภาษาไทย (-0.16) วิชาวิทยาศาสตร์ (-0.70) วิชาคณิตศาสตร์ (-

0.83)   และวิชาภาษาอังกฤษ (-5.39)   

ตำรำงที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ป การศึกษา  2561 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 

ภาษาไทย 49.94 54.42 -4.48 

คณิตศาสตร์ 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 

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-3.77)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงล าดับความ

ต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้  วิชาวิทยาศาสตร์ (-2.52)  วิชาภาษาอังกฤษ (-3.51) วิชาภาษาไทย 

(-4.48) และวิชาคณิตศาสตร์ (-4.58)   
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ตำรำงที่ 3   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ป การศึกษา 2561 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภาษาไทย 42.63 47.31 -4.68 
คณิตศาสตร์ 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 
จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-6.37)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงล าดับความ

ต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (-4.41) วิชาคณิตศาสตร์     

(-4.41)  วิชาภาษาไทย (-4.68) วิชาภาษาอังกฤษ (-7.17) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (-11.17)  

ตำรำงที่  4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  ป การศึกษา 2560-2561  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 

ภาษาไทย 46.19 55.74 +9.55 

ภาษาอังกฤษ 31.75 33.85 +2.10 

คณิตศาสตร์ 35.34 36.67 +1.33 

วิทยาศาสตร์ 38.12 39.23 +1.11 

รวมเฉลี่ย 37.85 41.37 +3.52 
จากตารางที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ระหว่างป การศึกษา 2560-

2561 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชา ทุกระดับชั้นเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายป การศึกษา 

ในแต่ละรายวิชา พบว่า   - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 9.55 

 - วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.10 

 - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.33 

 - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.11 
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ตำรำงที่ 5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ป การศึกษา  2560 - 2561  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 

ภาษาไทย 45.84 49.94 +4.10 

ภาษาอังกฤษ 26.67 25.94 -.0.73 

คณิตศาสตร์ 21.96 25.46 +3.50 

วิทยาศาสตร์ 30.07 33.58 +3.51 

       รวมเฉลี่ย 31.14 33.73 +2.59 

       จากตารางที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3  ระหว่างป การศึกษา 2559-2560 

พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชา ทุกระดับชั้น มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน +2.59  เมื่อพิจารณาเป็นรายป 

การศึกษา ในแต่ละรายวิชา พบว่า  

 - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.10 

 - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.73) 

 - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.50 

 - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.51 

ตำรำงที่ 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6       

                ป การศึกษา  2560-2561  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 

ภาษาไทย 47.69 42.63 -5.06 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.97 30.75 -1.22 

ภาษาอังกฤษ 23.75 24.24 +0.49 

คณิตศาสตร์ 16.41 19.55 +3.14 

วิทยาศาสตร์ 25.98 26.10 +0.12 

รวมเฉลี่ย 29.16 28.65 -0.51 

   จากตารางที่ 6  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  ระหว่างป การศึกษา 

2560-2561  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชา ทุกระดับชั้น ลดลง (-0.51)  เมื่อพิจารณาเป็นรายป 

การศึกษา ในแต่ละรายวิชา พบว่า  

 - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-5.06)  
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 - วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.22) 

 - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.49 

 - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.14 

 - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.12 

3.4 กำรจัดกลุ่มโรงเรียน 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 1 

1. บ้านท่ามะกา 
2. บ้านหนองลาน 
3. บ้านหนองกรด 
4. วัดห้วยตะเคียน                                                                                                                            
5. วัดหนองโรง  
 

6. วัดทุ่งมะกรูด                                                                       
7. บ้านทุ่งประทุน                                                                    
8. วัดดอนชะเอม 
9. วัดเขาสะพายแร้ง 
10. วัดสนามแย ้

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 2 

 

1. บ้านบึงวิทยา                                                           

2. บ้านหนองตาแพ่ง                                               

3. บ้านรางกระต่าย“พิริยะ

ประชาวิทยาคาร”                 

4. บ้านหนองตาคง                                         

 

5. วัดตะคร้ าเอน                                                                        

6.  วัดส านักคร้อ                                       

7. วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”                              

8. วัดใหม่เจริญผล 

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง                                     

2. บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร                                                           

3. บ้านดอนรัก                                          

4. บ้านหนองลาน                                       

5. บ้านจันทร์ลาดวิทยา                                

6. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142       

                             

7. วัดหนองไม้แก่น                                                

8. บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                         

9. ประชาวิทยาคาร                                    

10. บ้านดอนตาลเสี้ยน                                             

11. บ้านอุโลกสี่หมื่น 
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 4 

1. วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”                                                           

2. วัดเขาสามสิบหาบ                                               

3. บ้านหนองหิน                                         

4. บ้านเขาช่อง                                                              

5. วัดเขาใหญ่                                           

6.  บ้านชายธูป                                        

7.  วัดเขาตะพ้ัน                                         

8. วัดดอนเขว้า                                                                 

9. วัดหนองพลับ                                             

10. วัดท่ากระทุ่ม                                                   

11. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 5 

1. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ                                                     

2. วัดดอนขมิ้น                                             

3. วัดคร้อพนัน                                                        

4. วัดกระต่ายเต้น                                              

5. บ้านท่าพะเนียง                                                          

6. ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะ

อุปถัมภ์                                   

7. วัดหนองพันทา้ว (พรประชาวิทยาคาร)                           

8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)                                  

9. วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” 

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

 

1. วัดบ้านทวน                                                        

2. บ้านดอนสระ                                              

3. วัดพังตรุ                                                                    

4. บ้านบ่อบ่อระแหง                                                                     

5. บ้านโป่งกูป                                                       

6. บ้านกระเจา                                                     

7. วัดเบญพาด 

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

 

1. วัดดอนเจดีย์                                                         

2.  วัดบ้านน้อย                                                            

3.  บ้านหนองขุย                                                                 

4.  บ้านสระลุมพุก                                                     

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)                      

6.  ห้วยสะพาน                                                                    

7.  วัดนาพระยา                                                        

8. บ้านรางยอม                                                                                                                                   

9. บ้านห้วยด้วน                                                      

10. วัดวังรัก                                                         

11. บ้านหลุมหิน                                                     

12. วัดทุ่งสมอ 

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 3 

 

1. อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)                                                   

2.  บ้านโคราช                                                                

3.  บ้านดอนเตาอิฐ                                                         

4.  บ้านหนองจอก                                      

5.  บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105                                  

6. วัดสาลวนาราม                                                       

7. บ้านบ่อหว้า                                                       

8. บ้านหนองโพธิ์                                               

9. บ้านดอนมะขาม 

 



 
13 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 1 

 

1. อนุบาลห้วยกระเจา                                                                         

2. บ้านเขาศาลา                                                                             

3. บ้านทุ่งมังกะหร่า                                                                            

4. บ้านทัพพระยา                                                        

5. บ้านเขากรวด                                                        

6. บ้านซ่อง                                                                      

7. บ้านไพรงาม                                                                                     

8. บ้านวังไผ่                                                                       

9. บ้านหนองตายอด                                                                               

10. บ้านอ่างหิน                                                                   

11. บ้านนาใหม่ 

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 2 

 

1. วัดดอนแสลบ                                                                       

2. วัดหนองปลิง                                                                        

3. วัดเขารักษ์                                                              

4. บ้านตลุงใต ้                                                                    

5. บ้านพนมนาง                                                                         

6. บ้านหนองนางเลิ้ง 

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ห้วยกระเจา 3 

 

1. บ้านไผ่สี 
2. บ้านห้วยยาง 
3. บ้านสระจันทอง 
4. บ้านสระลงเรือ 

 

5. บ้านหนองเจริญสุข 
6. เมตตาจิตต 
7. บ้านห้วยลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

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

 
อ ำเภอท่ำมะกำ 

       
 

1 บ้านท่ามะกา 5 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
2 วัดคร้อพนัน 7 ท่าไม้ ท่ามะกา    /    
3 บ้านหนองลาน 11 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
4 วัดกระต่ายเต้น 2 ท่าไม้ ท่ามะกา /      
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูปทิศ 7 ท่ามะกา ท่ามะกา     /  
6 วัดดอนขมิ้น 3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา /      
7 วัดใหม่เจริญผล 2 เทศบาล ต.ท่าเรือ ท่ามะกา /      

8 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1  เทศบาล ต.ท่าเรือ ท่ามะกา /      

9 บ้านหนองตาแพ่ง 7 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
10 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
11 บ้านหนองตาคง 13 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
12 วัดตะคร้ าเอน  1 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
13 วัดส านักคร้อ 2 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
14 บ้านบึงวิทยา 9 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
15 วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 4 พงตึก ท่ามะกา /      
16 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1 พงตึก ท่ามะกา /      
17 ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์ 2 ท่าเสา ท่ามะกา /      
20 บ้านชายธูป 5 โคกตะบอง ท่ามะกา /      

21 
วัดหนองพันท้าว 
 (พรประชาวิทยาคาร) 6 พงตึก ท่ามะกา /     

 

22 วัดเขาตะพั้น 6 โคกตะบอง ท่ามะกา /      
23 วัดห้วยตะเคียน 3 ยางม่วง ท่ามะกา /      
24 วัดหนองโรง 7 ยางม่วง ท่ามะกา /      
25 วัดเขาสะพายแร้ง 2 สนามแย้ ท่ามะกา /      
26 วัดสนามแย้ 6 สนามแย้ ท่ามะกา /      
27 บ้านหนองกรด 5 ยางม่วง ท่ามะกา /      



 
15 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

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 ท่ามะกา /      
29 บ้านทุ่งประทุน 5 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      
30 วัดดอนชะเอม 1 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      

31 วัดหวายเหนียว "ปุญสิรวิิทยา" 4 วัดหวายเหนยีว ท่ามะกา    /    

32 วัดเขาสามสิบหาบ 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
33 บ้านหนองหิน 1 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
34 บ้านเขาช่อง 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
35 วัดหนองพลับ 11 แสนตอ ท่ามะกา    /    
36 วัดท่ากระทุ่ม 1 แสนตอ ท่ามะกา /      
37 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 แสนตอ ท่ามะกา /      
38 บ้านดอนเขว้า 6 แสนตอ ท่ามะกา /      
39 บ้านดอนตาลเสี้ยน 5 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
40 บ้านอุโลกสี่หมื่น 6 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
41 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
42 ประชาวิทยาคาร 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
43 วัดพระแท่นดงรัง 10 พระแท่น ท่ามะกา /      
44 วัดหนองลาน 3 หนองลาน ท่ามะกา /      
45 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 2 หนองลาน ท่ามะกา /      
46 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 4 พระแท่น ท่ามะกา /      
47 บ้านดอนรัก 6 พระแท่น ท่ามะกา /      
48 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 หนอนลาน ท่ามะกา /      
49 วัดหนองไม้แก่น 6 หนองลาน ท่ามะกา /      

รวมอ ำเภอท่ำมะกำ (49 โรงเรียน)     
     
     
 
    

 

 
 
    

 

     



 
16 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

เหตุ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ อ.1-ป.
6 

อ.1-ม.
3 

อ.1-ม.6 

 
อ ำเภอพนมทวน 

       
 

1 วัดบ้านทวน 9 พนมทวน พนมทวน /      
2 บ้านดอนมะขาม 1 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
3 วัดสาลวนาราม 7 ดอนตาเพชร พนมทวน    /    
4 บ้านบ่อหว้า 9 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
5 บ้านหนองโพธิ์ 8 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
6 บ้านดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /      
7 วัดห้วยสะพาน 2 หนองโรง พนมทวน   /    
8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน    /    
9 บ้านห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /      
10 บ้านวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /      
11 บ้านหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน   /    
12 วัดนาพระยา 6 หนองโรง พนมทวน /      
13 บ้านรางยอม 8 หนองโรง พนมทวน /      
14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน   /    
15 วัดบ้านน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /      
16 บ้านหนองขุย 4 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
17 บ้านสระลุมพุก 1 หนองสาหร่าย พนมทวน    /    
18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 5 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน    /    
20 บ้านบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน   /    
21 บ้านโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /      
22 บ้านกระเจา 4 พังตรุ พนมทวน /      
23 วัดเบญพาด 2 พังตรุ พนมทวน   /    
24 อนุบาลพนมทวน 2 รางหวาย พนมทวน   /    
25 บ้านโคราช 15 รางหวาย พนมทวน /      
26 บ้านดอนเตาอิฐ 15 รางหวาย พนมทวน /      
27 บ้านหนองจอก 4 รางหวาย พนมทวน /      
28 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 5 รางหวาย พนมทวน    /    

รวมอ ำเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     



 
17 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

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 อนุบาลห้วยกระเจา 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
2 บ้านซ่อง 13 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
3 บ้านไพรงาม 15 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
4 บ้านเขาศาลา 7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
5 บ้านทุ่งมังกะหร่า 11 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
6 บ้านทัพพระยา 8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
7 บ้านเขากรวด 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
8 วัดสระลงเรือ 1 สระลงเรือ ห้วยกระเจา   /    
9 บ้านหนองเจริญสุข 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
10 เมตตาจิต 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
11 บ้านห้วยลึก 6 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
12 บ้านห้วยยาง 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
13 บ้านสระจันทอง 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
14 บ้านไผ่สี 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
15 วัดดอนแสลบ 1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
16 วัดหนองปลิง 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
17 วัดเขารักษ์ 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
18 บ้านตลุงใต้ 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
19 บ้านพนมนาง 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
20 บ้านหนองนางเลิ้ง 8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
21 บ้านวังไผ่ 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา   /    
22 บ้านหนองตายอด 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
23 บ้านอ่างหิน 8 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
24 บ้านนาใหม่ 5 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      

รวมอ ำเภอห้วยกระเจำ 24 โรงเรียน     
 

 



 
18 แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2563-2567 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) รอง ผอ.สพป.กจ.2 (3) รอง ผอ.สพป.กจ.2 (4) 

- กลุ่มนโยบำยและแผน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (2) 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

- กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 

 

- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ 

  สินทรัพย์ 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

- กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

  กำรจัดกำรศึกษำ 

-กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

 

 

 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 



 
19 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

ส่วนที่ 2 
สถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสรุปผลการประเมินสถานภาพ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สรุปปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก : STEP 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

รหัส ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

O 
โอกำส 

 

จุดแข็ง 
S สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
1. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม  วัฒนธรรมโดยภาพรวมส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 
2. ผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ มีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอ้ือต่อ
การพัฒนาการศึกษา 
3. มีสถานศึกษาที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเ อ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
5.  การคมนาคมทางบกสะดวก สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกสถานที่ เอ้ือต่อการบริหารการการศึกษา 
6. สถาบันศาสนาให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในรูปของ 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 
T เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
7. มีการน าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างหลากหลายต่อเนื่อง  
8. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
9. มีระบบเครือข่าย internet ความเร็วสูง และ Social Network ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยี 
E เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
10. มีแหล่งกองทุนและสถานประกอบการ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีจ านวนเพียงพอ  
 เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามบริบท 
P กำรเมือง (Political Component = P) 
12. กฎหมายทั่วไปที่มีส่วนเก่ียวกับการศึกษา โดยสรุปภาพรวม เอ้ือต่อสภาพการจัดการศึกษา 
13. กฎหมายทางการศึกษา โดยสรุปภาพรวมเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา 
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รหัส ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
T 

อุปสรรค 
 

จุดอ่อน 
S สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
1. การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ 
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งเสพติด  การทะเลาวิวาท ความขัดแย้ง คุณแม่วัยใส ส่งผลต่อ
เยาวชนบางกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา 
T เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
3. สภาพการผลิต หรือการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ต้นทุนสูง ท าให้ไม่สามารถ
จัดหามาใช้ได้เพียงพอกับความต้อการจ าเป็น 
E เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
4. เศรษฐกิจของชุมชน รายได้ของประชาชน โดยรวม อยู่ในภาวะค่อนข้างยากล าบากส่งผลต่อการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 
5. อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาได้น้อย 
P กำรเมือง (Political Component = P) 
8.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และค าสั่ง คสช. 19/2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคท างานซ้ าซ้อน ล่าช้า และ
บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ  
9. นโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ต้นสังกัด มีจ านวนมาก การขับเคลื่อนนโยบายยากล าบากเป็นภาระ
ในการรายงานบางนโยบายต้องรายงานหลายหน่วยงาน มากช่องทาง 
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สรุปปัจจัยสภำพแวดลอ้มภำยใน : 2S4M 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัส ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
S 
 

จุดแข็ง 
S1 โครงสร้ำง/นโยบำย (Structure and policy=S) 
1. โครงสร้างภายใน ของ สพท. สายบังคับบัญชา ชัดเจน และการมอบหมายงานสอดคล้องความรู้
ความสามารถ  
2. นโยบาย 12 ประการ ของ สพท. ชัดเจน ครอบคลุมการขับเคลื่อนคุณภาพ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้ เนื่องจากมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีคู่มือปฏิบัติงานครบทุกนโยบาย     
3. นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย โครงการ “เพชรเสมา KAN 2”  สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และสร้างขวัญและก าลังใจครู เนื่องจากเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายชัดเจน มีคู่มือ
ปฏิบัติงานครน และน าผลมาใช้ประกอบการพิจารณาผลปฏิบัติงาน 
S2 บริกำร (Service and Products) 
4.  คุณภาพการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบริการอ่ืน ๆ ระดับดีเยี่ยม เนื่องฝ่าย
บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญ และปฏิบัติ จุดเน้น หรือสโลแกน “รวดเร็ว ถูกต้อง ว่องไว ใส่ใจ
บริการ” 
5. โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับพึงพอใจเนื่องจาก อัตราการเข้าเรียนสูงขึ้น อัตรา
การออกกลางคันลดลง อัตราการเรียนต่อครบทุกคน ค่าเฉลี่ยผลรวม o – net  ป การศึกษา 2561 สูง
กว่า ป การศึกษา 2560 และเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากโรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย 12 
ประการและโครงการ “เพชรเสมา KAN 2” 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
เนื่องจากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถานศึกษาและสพท.ให้พัฒนาตนเอง เข้ารับการพัฒนา ตาม
ความต้องการตาม ID PLAN ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพเพียงพอ 
7. ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ป งบประมาณ 
พ.ศ.2562 อยู่ระดับ ดีเยี่ยม เป็นอับดับ 9 ของ สพท. ทั่วประเทศ เนื่องจากฝ่ายบริหารให้ความส าคัญ
และบุคลากรทุกคนรับผิดชอบ ร่วมกันด าเนินงานด้วยความเต็มใจ เต็มศักยภาพ 
M1 บุคลำกร (Man) 
8. บุคลากรในส านักงานส่วนใหญ่มีความมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมสามารถท างาน
เต็มศักยภาพ และมีขวัญและก าลังใจดี เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพที่ดีเหมาะสม 
9. ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ความมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมสามารถท างานเต็ม
ศักยภาพ และมีขวัญและก าลังใจดี เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพที่ดีเหมาะสม 
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รหัส ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 

S 
 
 

จุดแข็ง 
10. การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมาะสม เนื่องจาก 
สพท.ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาที่ดี 
11. มีการวางแผนอัตราก าลังอย่างเหมาะสม เนื่องจาก สพท.และสถานศึกษาให้ความส าคัญ และเพื่อ
เกลี่ยอัตราก าลังอัตราจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติและพนังงานราชการไปโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดเกณฑ์ 
12. มีระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าของครูที่ดีส่งผลให้ครูมีวิทยฐานะจ านวนมากเนื่องจาก สพท.และ
สถานศึกษาให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุน 
M2 กำรเงิน (Money) 
13. การเบิกจ่ายเงิน ส่วนใหญ่ คล่องตัว รวดเร็วทันก าหนดและเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เนื่องจาก สพท.และสถานศึกษาวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 
14. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ สพท.และสถานศึกษาเพียงพอ เหมาะสม เนื่องจาก สพท.
และสถานศึกษามีวิธีการระดมทรัพยากรที่ดี ท าให้ผู้บริจาคมีจิตศรัทธา 
15. การรายงานทางการเงินทันตามก าหนดเนื่องจากมีการก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ 
M3 วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
16. เครื่องอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อการท างานและ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากฝ่ายบริหารและบุคลากรให้ความส าคัญ 
M4 กำรบริหำรจัดกำร (Management) 
17. มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป 
งบประมาณรองรับ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
ผู้บริหารให้ความส าคัญและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
18. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับผลฤทธิ์ทางการศึกษาประจ าป ทุกป โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วม โดยทุกสถานศึกษาจัดท าแผนรองรับเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน o – net ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศและไม่ถึงร้อยละ 50  
19. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากต้องการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือทุกโรงเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
20. การส่งเสริมสนับสนุน การใช้ICT เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญ การใช้ ICT เพื่อความ “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน  และค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
21. การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ใช้ICT เพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากปัญหาครูไม่ครบชั้น สอน
ไม่ตรงสาขาวิชาเอก และ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การศึกษาไทย 4.0  
22. การอ านาจ การกระจายอ านาจชัดเจน เหมาะสม ตรงกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากผู้บริหารให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อลดขั้นตอน 
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รหัส ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 

W จุดอ่อน 
S1 โครงสร้ำง/นโยบำย (Structure and policy) 
1. หลักเกณฑ์การประเมินนโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บางประเด็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
รูปธรรมเพิ่มข้ึน 
S2 บริกำร (Service and Products) 
- 
M1 บุคลำกร (Man) 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเนื่องจากสอนไม่ตรง 
3. ผลการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าป  2562 ต่ า
กว่า ป  2561 สาเหตุจากขาดความเข้าใจในวิธีการประเมิน 
4. อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมเกินเกณฑ์ที่ กคศ. ก าหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเกลี่ยจากโรงเรียนเกินเกณฑ์มีตัวไปโรงเรียนขาดเกณฑ์ได้ 
5. การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งค่อนข้างล่าช้าไม่ทันตามความต้องการเนื่องจาก ผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง
รวบอ านาจไว้ระดับจังหวัด  
M2 กำรเงิน (Money) 
6. งบประมาณที่ สพท.ได้รับล่าช้าและไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
M3 วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
7.  วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์เก่ียวกับเทคโนโลยีไม่มีคุณภาพและล้าสมัยเนื่องจากคุณลักษณะที่ก าหนด
และวิธีการจัดหาไม่เอ้ือตามความต้องการ 
M4 กำรบริหำรจัดกำร (Management) 
8. แหล่งเรียนรู้ภายในและห้องสมุดไม่เอ้ือต่อการให้บริการ เนื่องจากขาดการจัดการความรู้ที่ดี บุคลากร
ไม่เห็นความส าคัญ เรียนรู้เฉพาะหน้า จาก internet และ Social network 
9. การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ตามกฎหมายน้อยลง เนื่องจากการยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
10. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สนองความต้องการ เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นฐานข้อมูลกลาง   
11. บุคลากรยังขาดความรู้และไม่เห็นความส าคัญในการน าการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ                    
ค่ำนิยมองค์กร  เป้ำประสงค์  และยุทธศำสตร์  ที่ เชื่อมโยงและสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

วิสัยทัศน(์vision) 

 สพป.กาญจนบุรี เขต  2 เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้น าด้านเทคโนโลยี บริการ
ดีประทับใจ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

พันธกิจ(mission) 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา       
   การจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านใน   

 ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 
ค่ำนิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 
คติพจน์ 
           สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 
อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีความรับผิดชอบ สามัคคี  มีคารวะ 
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เป้ำประสงคห์ลัก (Goals) 

 1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ 
6.บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
7.บุคลากร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน ในประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงก าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 12 นโยบาย ดังนี้ 

  นโยบายที่ 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์  
    ผลการสอบระดับชาติ (O-NETและNT) สูงขึ้นจากฐานเดิม  ร้อยละ 5 
  นโยบายที่ 2 พิชิตอ่านเขียน 
    ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  นโยบายที่ 3 โรงเรียนน่าอยู ่
    สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อ  การเรียนรู้ 
  นโยบายที่ 4 เชิดชูคุณธรรม 
    ทุกคนในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
  นโยบายที่ 5 น้อมน าหลักปรัชญา 
    สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ
    และการจัดการเรียนรู้ 
  นโยบายที่ 6  ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
    ครูและผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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  นโยบายที่ 7 ผลงานประจักษ์ชัด 
    โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  นโยบายที่ 8 เร่งรัดนิเทศภายใน 
    สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในตามมาตรฐาน 
  นโยบายที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน 
    สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  นโยบายที่ 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 
  นโยบายที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 
    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านตามมาตรฐานหลักสูตร 
  นโยบายที่ 12  ก้าวไกลเทคโนโลยี 
    สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการและการ
    จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 101 แห่ง ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้
แปลงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 12 นโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  
(พ.ศ.2561-2580) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 

นโยบายคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

1.ความมั่นคง 

2.การสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

3.การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการสร้าง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

2.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันค่ังและยั่งยืน 

6.การบริการจัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาใน

7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ

1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 

1.ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาต ิ

1.จัดการศึกษาเพื่อ

ความมั่นคง 

2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาประสิทธภิาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

2.ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลีอมล้ าทางการ
ศึกษา 

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

2.ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย ์

4.ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลีอมล้ าทางการศึกษา 

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำย สพฐ.กลยุทธ์ สพป.กำญจนบุรี 

1.เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

2.พิชิตอ่านเขียน 

3.โรงเรียนน่าอยู ่

4.เชิดชูคุณธรรม 

5.น้อมน าหลักปรัชญา 

6.ส่งเสริมภาษาสู่สากล 

7.ผลงานประจักษ์ชัด 

นโยบาย 12 ข้อ  
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

8.เร่งรัดนิเทศภายใน 

9.ใส่ใจระบบประกัน 

 10.สร้างสรรค์ความร่วมมือ 

 11.ฝึกปรือความพรอ้มปฐมวัย 

12.ก้าวไกลเทคโนโลย ี
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แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2563-2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ ที่ 1 กลยุทธ์ ที่ 2 กลยุทธ์ ที่ 3 กลยุทธ์ ที่ 4 กลยุทธ์ ที่ 5 กลยุทธ์ ที่ 6 
ด้านการจดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (vision)  

สพป.กาญจนบรุี เขต  2 เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้น าด้านเทคโนโลยี บริการดีประทับใจบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

พันธกิจ (mission) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 
 

 

 

กลยุทธ์ (strategy) 

เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 

1.สพป.กาญจนบรุี เขต 2 มีการบริหารจดัการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา          5.บุคลากรมจีิตสาธารณะด้านการบริการ 
2.ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  6.บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3.ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบวนการเรยีนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  7.บุคลากร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน ใน 
4.บุคลากรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ                            ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 
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ตำรำงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองร ะบอ บประชา ธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ 
ครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ใน ชี วิ ต และทรั พย์ สิ น  ก า รค้ า มนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 
4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีสูง ห่างไกล ทุรกันดาร 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีสูง ห่างไกล ทุรกันดาร 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที ่

1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
     เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
     1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่ก าหนด 
     1.2 สถานศึกษา 
          (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
        (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
5. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาท สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2 . พัฒนำผู้เรียน ให้มีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัย คุกคำมทกุรูปแบบ ทุกระดับ
ควำมรุนแรง ที่มีผล กระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ  
          เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภยัคุกคาม 
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภยัพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี ้
     2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
        2.2 สถำนศึกษำ 
        (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
        (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
        (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
        (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้รับค าปรึกษา
ช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย      
3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร  
     เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตโรงเรียนพื้นที่สูง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 



 
31 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
     3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
        (2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร”ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดง
นิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
     4.2 สถำนศึกษำ 
        (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยูใ่น
พื้นที่สูงห่างไกลทุรกันดาร 
        (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
        (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



 
32 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศกึษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสู่การพัฒนา ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy)  ด้ านการรู้ เ รื่ องคณิตศาสตร์  
( Mathematical Literacy)  แ ล ะ ด้ า น ก า ร รู้ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

     พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
     1.2 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
       1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการ
จัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ บัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
     1.4 ให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครง  
การและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
     1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



 
33 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
     2. สถำนศึกษำ 
         2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  5  ขั้ น ต อ น ห รื อ บั น ไ ด  5  ขั้ น  
( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( 
Science Technology Engineering andMathematics Education : STEM Education) 
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
        2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
        2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
        2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
        2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
        2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 
3 และชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 
        2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



 
34 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย ์

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1.  หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ 
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

1 . ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ ส าคัญตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
2.  ร้อยละของผู้ เรียนช้ันประถมศึกษาป ที่  ๓ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากป การศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 
ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
5. ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 

1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามี
ทักษะสื่อสารภาษาไทย 
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน(ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ้“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.2 สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
    2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
       2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง 
พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมี
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ 
Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

        2.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร ศึกษำ 
        (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ป เว้นป  สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        (2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
        (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
        (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
        (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        2.1.2 สถำนศึกษำ 
        (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลายจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบ การณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
        (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
        (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ 
เจ็บ 
        (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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        (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 ระถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
       2.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร ศึกษำ 
        (1) ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
       - เป็นไปตามหลักสูตร 
       - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       - มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
       - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยา ศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
       - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
      (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 วิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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      (3) ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
       (4) สร้างกลไกขอระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
       (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
       (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2.2 สถำนศึกษำ 
 (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active 
Learning) 
 (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุง่เน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
 (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการ
วางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
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 (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
 (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
 (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
 (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม 
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 2.3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (1) ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
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สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เปน็
พหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มี 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
         (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
        (3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
        (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
        (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
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ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
        (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
     2.3.2 สถำนศึกษำ 
 (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่ งเน้นการ ใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
 - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
 - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
 - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
 - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น า ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อ
ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
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 (5)  ส่ ง เสริมการ เรี ยนรู้ และพัฒนาด้านอารมณ์และสั งค ม(Social and 
Emotional Learning : SEL) 
 (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
     2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
 เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรบัเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
            (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ 
และการเรียนรู้ 
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 (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครู
และบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
 (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
        เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้ เรียนสามารถสร้าง
สังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
     3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด 
 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดจิิทัล (Digital Learning Platform)เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
     3.2 สถำนศึกษำ 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัล ( Digital Learning Platform)เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
     4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่าง
ตอ่เนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถ
สูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครจูากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
       4.1 กำรผลิตครูทีม่ีคุณภำพ 
 การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนทุนการศึกษาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผล การ
ผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
       4.2 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับ
บทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็ก
สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในช้ันเรียน ท าหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
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     (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร 
     (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
     (3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุ
พัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการและความขาดแคลน 
     (4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน
และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 
     (5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
     (6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของตน 
     (7) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเส ริม พัฒนา และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษของ
ครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European 
Framework of Reference forLanguages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     (8) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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     (9) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
     (10) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการ
สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 
     (11) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (12) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ 
     (13) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Onlineและแบบ Face - to - Face Training 
     (14) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     (15) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท า
ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
       1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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      2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลนเช่น การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
       3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
       4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
       5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
โลกเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Global Goals 
for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคณุภาพ และมีมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อใหส้ถานศึกษา
บริหารงานจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) 
มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสทิธิการไดร้ับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพของประชาชน 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รบัจัดสรรงบประมาณอดุหนุน 
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเทจ็จริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้
พิการ 
3. ผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device)เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
4. ครูไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 
5. สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาใหม้ีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพื้นที ่
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครอง
นักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
   1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
ตลอดจนการก ากับติดตาม และประเมินผล 
 (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูลศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถำนศึกษำ 
 (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
 (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
 (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 
ป ) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
 (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง
บริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 
 (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
 (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
   2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ 
และมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
    (1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ 
เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก    2) มาตรฐานด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technologyเป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ
ขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
    (2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ ระดับจัง หวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
    (3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกา ร 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
   3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภทอย่ำง
เหมำะสม และเพียงพอ 
        เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
       โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
      (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการ
สนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพ
และพื้นที ่
      (2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผน
งบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
      (3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
      (4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนับสนุนกระบวนการ จัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับ การใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
    4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
     (1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
     (2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่
ผู้เรียน 
     (3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
     (4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
ส าหรับผู้เรียน ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเหมาะสม 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
      (5) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รบัการส่งเสริมด้าน
ความรู้ การสร้างจติส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจดัท า
ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสเีขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจดัท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบรูณาการหลกัสูตร กิจกรรม
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบรโิภค 
สู่การลดปรมิาณคาร์บอนในโรงเรยีนคาร์บอนต่ าสู่
ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว(GREEN 
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
6. สถานศึกษาในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
จ านวน 126 โรงเรียนกับ 1 สาขา มีนโยบาย

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกจิกรรมให้
ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจติส านกึด้านการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้าน
และชุมชนเช่น การส่งเสรมิอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ 
2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภณัฑ์และพลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะ 
และมสี่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปรมิาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
3. สถานศึกษามีการบรูณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกีย่วข้อง 
4. นักเรียนเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู ้มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรยีน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรปูแบบผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรยีบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และ

1 . จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรูปแบ บ QR CODE และสื่อระบบMultimedia 
และอื่น ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  Carbon emission 
/CarbonFootprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
5. จัดจ้างผู้ เ ช่ียวชาญในการจัดท า  Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
8. จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการตาม  Road map และแผนปฏิบัติการ225 เขต เพื่อ
ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการ
เรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปรมิาณขยะ จ านวน 63 โรงเรยีน 
8. มีสถานศึกษา นวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 30 โรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารท านโยบาย
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลของ Carbon Footprintในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
6. ครู มีความคิดสรา้งสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสรา้ง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได ้
7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้
ตามแนว ทางThailand 4.0 
8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการ
บริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
10. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่
แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลด
การใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ด ีGreen city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงาน
ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 
54 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่
ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 10 ชุมชน 
17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน
และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็น
ต้นแบบสรุปผลรายงาน 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลมุ 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคลและด้าน
การบริหารงานท่ัวไป 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งปรับเปลี่ยน
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมยั พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาไดร้ับการกระจายอ านาจการบรหิารจดั
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ส านักงานส่วนกลางไดร้ับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ี
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสรมิ 
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลมุทุกต าบล 
3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ 
และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ 
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรร
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปรง่ใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิม่คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณ ตรงสู่ผู้เรียน 
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตดัสินใจ ท้ังระบบ 
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสงักัดทุกระดับ มี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผูเ้รยีน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Big DataTechnology) 
8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอรม์ 
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจดัการศึกษา 
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิ
ให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    (4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา 
    (5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    (6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณา
การ คละชั้น เป็นต้น 
    (7) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
    (8) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (9) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
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    (10) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ 
สมรรถนะ และความรู้ความ เช่ียวชาญประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 
    (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
    (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
   เป็นมาตรการในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & TransparencyAssessment 
: ITA) 
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    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
    (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
    (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
    (6)สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารปูแบบเครือข่ายเช่นเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรยีนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรยีน ฯลฯ 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
    (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
    เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตน
ของผู้ เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย 
    (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษาโดยผ่าน
ระบบธนาคาร 
4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่
เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่(Big Data Technology) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้
สถาน ศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS 
และ SaaS และพัฒนาแพลต ฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)ระบบบริหารงานส านักงาน 
เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณเป็นต้น เพื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันทั้งองค์กรโดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 



 
59 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas 
และ SaaS 
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียน
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์ คณุภาพของผู้เรียนในมติิต่าง ๆ 
    (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณา
การข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
    (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการ
พัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
    (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีนและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 4 

 
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ 

กรอบทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขอ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
 วิสัยทัศน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้น าด้านเทคโนโลยี บริการดีประทับใจ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่

อาเซียนและสากล 

 พันธกิจ   
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 

เป้ำประสงคห์ลัก (Goals) 

 1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ 
6.บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
7.บุคลากร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน ในประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐำน
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ป  

2563 
ป  

2564 
ป  

2565 
ป 

2566 
ป  

2567 
1.  ผู้ เ รี ยนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2. ผู้ เ รี ยนทุกคนมี ทัศนคติ ท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พ ล เ มื อ ง ดี ข อ ง ช า ติ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อ ครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีสูง ห่างไกล ทุรกันดาร ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 
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กลยุทธ์ที่ 1.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2563 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 

5. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

4. ผู้ เรียนในเขตพื้นท่ีสูง ห่างไกล 
ทุรกันดาร ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

90 92 94 96 98 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด
และความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 

 

2. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและได้รับการส่งเสริมตามความถนัดและ
ความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

90 92 94 96 98 100 กลุ่มนิเทศฯ 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
 

90 92 94 96 98 100 กลุ่มนิเทศฯ 

3. ผู้ เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ 
 

80 82 84 86 88 90 กลุ่มนิเทศฯ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

1.  หลั กสู ตรปฐมวั ยและหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโ น้มการ
พัฒนาของประเทศ 

1.ร้อยละสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2.ร้อยละสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2.  ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

90 95 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากป การศึกษาท่ี
ผ่านมา 
 

70 75 80 85 90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

5.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

95 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
แ ล ะ ทั ก ษ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรม 

 

6.ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ป ท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสู่อาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได ้

60 70 80 90 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 



 
65 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

4.  ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท ามีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
 

7.ร้อยละผู้เรียนท่ีมีศักยภาพในการจัดสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังต้านร่างกายและจิตใจ 
 
 
 

60 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 

5. พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

8. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน 

90 95 98 100 100 100 ก.พัฒนาครูฯ 

9.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/ภารกิจหลัก/นโยบาย 

95 98 100 100 100 100 ก.พัฒนาครูฯ 

10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

95 98 100 100 100 100 ก.พัฒนาครูฯ 

11. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 100 100 100 100 100 100 ก.พัฒนาครูฯ 

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 

90 90 90 90 90 90 ก.พัฒนาครูฯ 

 
 
 
 
 



 
66 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

1 . ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ ามี คุณ ภ า พ  มี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตาม
บริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 99 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. งบประมาณ และทรัพยากรทางการ
ศึ ก ษ า มี เ พี ย ง พอ  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีตั้งของสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษาและ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 . น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Techology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิ ทัล ( Digital 
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

100 100 100 100 100 100 กลุ่ม DL-ICT 

6.สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Techology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ประชาชน 

7.สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 80 90 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 



 
67 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

1.สถานศึกษานักเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการ
ผ ลิ ต แ ล ะ บ ริ โ ภ ค  ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

1.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติ
ใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลด
ใช้สารเคมีจากปุ๋ยและย่าฆ่าแมลง ฯลฯ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมา
จัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล
ด้านความรู้  เรื่ องฉลากสี เขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

2. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และชุมชนได้ ตามแนวทาง Thailand 4.0 

80 82 84 86 88 90 กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซ้ือ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียวมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการท า
นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5.สถานศึกมีการบูรณาการหลักสูตร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า 

4.สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อ
ลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

80 82 84 86 88 90 กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ี
บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper 
less 

80 82 84 86 88 90 กลุ่มส่งเสริมฯ 



 
68 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีำน

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

6.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสั งกั ด ทุกแห่ งมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ส า นักงานสี เขี ยว  (GREEN OFFICE) 
เพื่อให้มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

6. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

7 .สถาน ศึกษา ในสั ง กั ด ทุกแห่ ง  มี
นโยบายส่งเสริมความรู้ สร้างจิตส านึก 
และจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

7.ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึก ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

8.สถานศึกษามีนวัตกรรมในการน า 3Rs 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ร้อยละของสถานศึกษาน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 80 82 85 89 94 100 กลุ่มนิเทศฯ 
9.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

100 
 

100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
69 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐำน
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

1.สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ล้านการบริหารงานท่ัวไป 

1.ร้อยละความส าเร็จของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีได้รับการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านบริหาร
วิชาการ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2.ร้อยละความส าเร็จของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีได้รับการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงบประมาณ 

100 100 100 100 100 100 กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินฯ 

3.ร้อยละความส าเร็จของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีได้รับการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการ ศึกษาอย่าง เป็นอิสระด้าน
บริหารงานบุคคล 

100 100 100 100 100 100 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

4.ร้อยละความส าเร็จของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีได้รับการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระด้านการ
บริหารงานท่ัวไป 

100 100 100 100 100 100 กลุ่ม
อ านวยการ 

 
 
 
 
 



 
70 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐำน
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี
2566 

ปี 
2567 

2.สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 .  สถานศึกษา และส า นักงาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

90 95 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

6.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบการ
ส นับส นุน  ส่ ง เ ส ริ ม  ติ ดต าม  ตร วจสอ บ
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจ
หลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

90 95 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
71 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

ส่วนที่ 5 

   โครงกำร/งบประมำณ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง
ของมนุษย์และ
ของชาติ 

1.น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 
2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ่านกิจกรรม (Active Learning)  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

27,600 
 

 30,000  
 

30,000 
 

30,000 

30,000 
 

30,000 

30,000 
 

30,000 

30,000 
 

30,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

2. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความ 
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ 

3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 
4.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA  
5.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ป งบประมาณ 2563 
6.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง 
ป งบประมาณ 2563 
7.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
8.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ป การศึกษา 2562 
9.การพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ป การศึกษา 2562 
 

41,900  
 

 59,500  
 175,550  
 75,000  

 
 30,000  
 256,680  
 410,000 

40,000 
 

50,000 
175,000 
70,000 

 
30,000 

250,000 
410,000 

40,000 
 

50,000 
175,000 
70,000 

 
30,000 

250,000 
410,000 

40,000 
 

50,000 
175,000 
70,000 

 
30,000 

250,000 
410,000 

40,000 
 

50,000 
175,000 
70,000 

 
30,000 

250,000 
410,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 



 
72 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

10.การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 ป 
การศึกษา 2562 
11.พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
12.ส่งเสริมการวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
13.การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 ป การศึกษา 2562 
14.การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SchoolMIS) ป การศึกษา 2562 
15.การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน ป การศึกษา 2562 
16.ขับเคลื่อนงานนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต2 
ป งบประมาณ 2563 
17.นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได้ 
18.ประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 ป 
การศึกษา 2562 
19.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์    Geo  Literacy  
20.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

งบ สพฐ.
(326,156)  

 
 52,100  
 91,400  

 
 งบ สพฐ. 
(66,890)  
 27,550  

 
 295,335 

  
 323,150 

  
 55,000  
 งบ สพฐ.
(58,620) 
 46,600  
 60,400  

งบ สพฐ. 
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40,000 
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90,000 
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20,000 
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50,000 
งบ สพฐ. 

 
40,000 
60,000 

งบ สพฐ. 
 
 

50,000 
90,000 

 
งบ สพฐ. 

 
20,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
50,000 
งบ สพฐ. 

 
40,000 
60,000 

งบ สพฐ. 
 
 

50,000 
90,000 

 
งบ สพฐ. 

 
20,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
50,000 
งบ สพฐ. 

 
40,000 
60,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 



 
73 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์(ต่อ) 

21.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านรู้เรื่องตามช่วงวัย 
22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Digital Literacy  
23.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ในยุคดิจิทอล 4.0 
24.ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
25.พัฒนาสุขภาพนักเรียนดีที่กาญจน์ เขต ๒ 
26.พัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
28.พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
29.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
30.เพชรเสมากาญจน์ 2 
31.พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 
32.นิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน
(School Performance  Center : SP Center) เป็นฐาน                   
33. การให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และความผิดทางวินัย ทางระบบ AMSS++   
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กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กลุ่ม DL-ICT 
กลุ่มพัฒฯ 
กลุ่มพัฒฯ 

 
กลุ่มพัฒฯ 
กลุ่มพัฒฯ 

ก.อ านวยการ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 

กลุ่มกฎหมาย
และคด ี
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นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

4. ด้านการ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึง
บริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและ
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

34.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
35.สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบ การประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่  
36. โครงการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  

 

53,540  
 

 75,500  
 
 

 28,000 

50,000 
 

70,000 
 
 

20,000 

50,000 
 

70,000 
 
 

20,000 

50,000 
 

70,000 
 
 

20,000 

50,000 
 

70,000 
 
 

20,000 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

5. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

37. ลดโลกร้อนตำมรอยพ่อ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 



 
75 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2567 

 

นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

6. ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษา 

38.ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
39.พัฒนาระบบบริหารเพื่อให้มีการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
40.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
41.โครงการช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ 
DLTV DLIT ของโรงเรียน ประจ าป งบประมาณ  
42.ประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 
43.ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มโรงเรียน 
44.ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
45.พัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ 
46.ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
47.การตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการของสพป./สถานศึกษา  
48.การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
49.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
50.ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน 
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ก.อ านวยการ 
ก.อ านวยการ 
ก.อ านวยการ 
ก.อ านวยการ 

 
ก.บริหารงาน

การเงินฯ 
หน่วย ตสน. 

 
ก.พัฒนาครูฯ 

 
 

ก.นโยบาย
และแผน 
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นโยบำย โครงกำร/กิจกรรม 
ประมำณกำรงบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

 51.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 
52.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
53.โครงการบริหารจัดการตามความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะกิจ สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 

  16,500  
 24,780  

 
 200,000 

16,000 
24,000 

 
200,000 

16,000 
24,000 

 
200,000 

16,000 
24,000 

 
200,000 

16,000 
24,000 

 
200,000 

ก.พัฒนาฯ 
ก.นโยบายและ
แผน 
ก.นโยบายและ
แผน 
 

รวมทั้งสิ้น 5,822,815 5,329,000 5,329,000 5,329,000 5,329,000  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 
- ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกระบวนการ 
- สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับด่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
- จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกระดับ 

- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือแผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความส าคัญ โดย
ยึดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 

- ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ผลผลิต
เป้าหมายความส าเร็จ เป็นงานตามภารกิจโครงสร้างที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา และสนองต่อความต้องการพัฒนาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและท้องถิ่น 

3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
- สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที่   294 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  พ.ศ.2563 -2567 และจัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ         

พ.ศ.2563 
…………………………………………………….. 

   ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำ(ร่ำง)  
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2563 -2567 และจัดท ำ
(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำชำติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  ในวันที่ 22-24 ตุลำคม 2562  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ(ร่ำง)  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2563 -2567 และจัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 

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

๑. นำยอำดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2            ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์  วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                         กรรมกำร 
4. นำงพรกมล  ปลำอ่อน       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                      กรรมกำร 
5. นำยแมน  ค ำวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                             กรรมกำร 
6. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร     ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์            กรรมกำร 
7. นำงสำวกมลวรรณ  พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
8. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                      กรรมกำร   

 9. นำยอุดม  สืบบุก      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ      กรรมกำร 
 ๑0. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนธิิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                กรรมกำร 

๑1. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร  กรรมกำร 
๑2. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
๑3. นำงกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑4. นำงหงษ์หยก ปลำตะเพียนทอง   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑5. นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
16. นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
17. นำงชลณำ ม่วงหวำน   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

/18. นำงสำวพันวนำ…. 

 



 
 

18. นำงสำวพันวนำ พัฒนำอุดมสินค้ำ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
19. นำงสำวสุภำพ จัดละ   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒0. นำยชัยศักดิ์ ไชยค ำวัง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒1. นำงสำวจินตนำ สุขสมแดน  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒2. นำงสำวศศิชำ ทรัพย์ล้น  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
23. นำยนิพนธ์  ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2              กรรมกำรและเลขำนุกำร        
๒4. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ     ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิดนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
26. นำงมุคครินทร์  บุษภำ      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
27. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
28. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ท าหน้าที่ 1. ก ำหนดนโยบำย ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  

       2. ก ำหนดทิศทำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

       3. จัดท ำ(ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 พ.ศ.2563-2567 

           4. จัดท ำ(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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

๑. นำยอำดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2            ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์  วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                         กรรมกำร 
4. นำงพรกมล  ปลำอ่อน       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                      กรรมกำร 
5. นำยแมน  ค ำวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                             กรรมกำร 
6. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร     ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์            กรรมกำร 
7. นำงสำวกมลวรรณ  พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
8. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                  กรรมกำร   

 9. นำยอุดม  สืบบุก   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ      กรรมกำร 
๑0. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนธิิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                         กรรมกำร 
๑1. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร   กรรมกำร 
๑2. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
13. นำยนิพนธ์  ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2     กรรมกำรและเลขำนุกำร        
14. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ     ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/15. นำงสำวณัฐกำญจน์   
 



 
 

15. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงมุคครินทร์  บุษภำ      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
18. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ         เจ้ำพนักงำนธุรกำร       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ท าหน้าที่ 1. พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 
    2. พิจำรณำเรียงล ำดับกิจกรรม/โครงกำร   

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   22   เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 
 

                                                                
              (นำยอำดุลย์   พรมแสง) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                           ที่  288/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2563 – 2567)                          
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

…………………………………………………….. 
          ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ,แผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี              
(พ.ศ.2560-2579)  ,นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ในระหว่ำงวันที่ 2 - 4  พฤศจิกำยน  2562  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1. นำยอำดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์     วิเศษสิงห์  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
4. นำยนิพนธ์    ภัทรวังส์        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2              กรรมกำร 
5. นำงพรกมล    ปลำอ่อน        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
ท าหน้าที ่ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
(พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ 
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

 

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

1. นำยอำดุลย์  พรมแสง   ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ      รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์   วิเศษสิงห์        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2              กรรมกำร 
4. นำงพรกมล    ปลำอ่อน        รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
5. นำยแมน       ค ำวงษ์            ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                              กรรมกำร 
6. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          กรรมกำร 
7. นำงสำวกมลวรรณ พลอยมี      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
8. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                    กรรมกำร   

 9.  นำยอุดม    สืบบุก     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ          กรรมกำร      
 10. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนธิิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                       กรรมกำร 

/11. นำงสำวอุบลศรี...    

 



 
 

 11. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        กรรมกำร 
 12. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี            กรรมกำร 
 13. นำยบุญช่วย   เสลำลักษณ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ1             กรรมกำร 
 14. นำยวรเทพ  รักษำพงศ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ2             กรรมกำร 
 15. นำยปรีชำ  ศรีนวล  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ3             กรรมกำร 
 16. นำยอ ำนำจ  คุ้มญำติ  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ4             กรรมกำร 
 17. นำยบรรจง  ปิ่นปฐม  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ5             กรรมกำร 
 18. นำยวิชำ  จุลทรักษ์  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน1            กรรมกำร 
 19. นำยนิพร  เห็นประเสริฐ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน2            กรรมกำร 
 20. นำยพีระพล  ปฏิทัศน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน3            กรรมกำร 
 21. นำงยลพรรษย์  ศิริรัตน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ1         กรรมกำร 
 22. นำยบรรพต   ท่ำน้ ำตื้น ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ2         กรรมกำร 
 23. นำยธนิต  โพธิ์เจริญ  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ3         กรรมกำร 
 24. นำงสำวจินตนำ   สุขสมแดน    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
 25. นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 

26. นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
 27. นำงสำวสุภำพ  จัดละ    ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
 28. นำงกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
 29. นำยชัยศักดิ์ ไชยค ำวัง    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 
 30. นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 31. นำงหงษ์หยก ปลำตะเพียนทอง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 32. นำงสำวศศิชำ ทรัพย์ล้น    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
 33. นำงชลณำ ม่วงหวำน     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
 34. นำงนรำทิพย์ สอำดเอ่ียม    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 

35. นำงนงนุช ก้ำนเหลือง             นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
36. นำงไข่มุก มีแสง              นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
37. นำงสุภำณี บัวงำม       นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร          กรรมกำร 
38. นำยศรชัย ไชยวุฒ ิ     นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร              กรรมกำร 
39. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล    นักวิเครำะห์นโยบำยและช ำนำญกำร               กรรมกำร 

 40. นำยเจษฎำ   ตันธนะ     นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 41. นำยนิพนธ์    ภัทรวังส์           รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 42. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ           ผอ.กลุ่มนโยบำยละแผน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 43. นำงสำวณัฐกำญจน์ สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

44. นำงมุคครินทร์   บุษภำ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 45. นำยวันรุ่ง  พำสุทธ ิ                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ท าหน้าที ่1. วิพำกษ์แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์และเป็นไปตำมกระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วม 

/2.จัดท ำแผน.... 



 
 

2.จัดท ำแผนพัฒนำกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2563จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
ยุทธศำสตร์จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม 
1. นำยเจษฎำ   ตันธนะ   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวันรุ่ง  พำสุทธ ิ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร            กรรมกำร 
3. นำงมุคครินทร์   บุษภำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภำพ จัดเตรียมสถำนที่และเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม    
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3. นำงมุคครินทร์   บุษภำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่ จัดท ำทะเบียนและรับรำยงำนตัว 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ 
1. นำยอุดม    สืบบุก   ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ                    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                               กรรมกำร 
3. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
4. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร

   ท าหน้าที ่ พิธีกรด ำเนินกำร  และจัดล ำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมำะสม 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          ประธำนกรรมกำร 
2. นำงประดับ  ช้ำงเขียว  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 

 3. นำงกัลยำรัตน์  ถ้ ำแก้ว  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน            กรรมกำร 
 4. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ท าหน้าที ่ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 11 เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2562                                                               
 
 
              (นำยอำดุลย์   พรมแสง) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษา 
 นายอาดุลย์  พรมแสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 นางพรกมล  ปลาอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
รวบรวม / เรียบเรียง 
 นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงมุคครินทร์  บุษภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นำยเจษฎำ  ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  

กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทร 034-579234 

 


