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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิ บัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำสู่

ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน 

โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น แนวทำง กิจกรรม  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ซึ่งได้มีกำร

วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับนโยบำยระดับต่ำง ๆ        ที่เกี่ยวข้อง สู่กำรปฏิบัติใน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มภำรกิจ และผู้บริหำรทุกท่ำนภำยใต้กำร

ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และจะบรรลุ

ตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนระดม

สรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทำง    

ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

                                                 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2553  มีภำรกิจใน

กำรก ำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค มีคุณภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน ำไปสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  

โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

1.1. สถานที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต ำบลหนองโรง  อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำง

จังหวัดกำญจนบุรี  ประมำณ  25 กิโลเมตร  มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำกร      

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

สังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 1,498.58 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดอ ำเภอเลำขวัญ (กำญจนบุรี) 

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

 ทิศใต ้  ติดอ ำเภอบ้ำนโป่ง (รำชบุรี) 

 ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอบ่อพลอย (กำญจนบุรี) และอ ำเภอท่ำม่วง (กำญจนบุรี)  
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 

1.2. เขตพื้นที่บริการ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัด         

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

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  รำยงำนสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560   ส ำนักงำนสถิติจังหวัดกำญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
ต าบล 

(แห่ง) 

หมู่บ้าน 

(แห่ง) 

เทศบาล

ต าบล(แห่ง) 

อบต. 

(แห่ง) 

พื้นที ่

(ตร.ก.ม.) 

ท่ำมะกำ 17 154 9 12 340.80 

พนมทวน 8 98 4 6 535.78 

ห้วยกระเจำ 4 70 2 2 622.00 

รวม 29 321 13 20 1,498.58 
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1.3. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

       จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จ ำแนกตำมสังกัด 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

รวม 

(โรงเรียน) 

อ.
1 

- อ
.3

 

อ.
1 

-ป
.6

 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศกึษาธกิาร                 

  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

     1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ - 74 - 26 1 - - 101 

     1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ - - - - - 8 - 8 

     1.3 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ - - - - - - - - 

  2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหาดไทย         

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น         

   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ         

   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         

   - โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน - - - - - - - - 

 รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มำ : กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.1 ข้อมูลจ านวนนักเรยีน 

ตารางจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2561 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบำล 1 (3 ขวบเดิม) 0 503 643 
อนุบำล 2 1,612 1,664 1,553 
อนุบำล 3 1,695 1,823 1,738 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,307 3,990 3,934 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,871 1,842 2,013 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,800 1,666 1,681 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,874 1,751 1,631 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,933 1,874 1,732 
ประถมศึกษำปีที่ 5 2,072 1,919 1,858 

ประถมศึกษำปีที่ 6 1,988 1,988 1,914 

รวมระดับประถมศึกษา 11,538 11,094 10,829 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 837 867 896 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 733 749 791 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 605 659 682 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,175 2,275 2,369 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 38 49 78 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 39 29 37 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 37 32 29 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 114 110 144 

รวม 17,233 17,469 17,276 

   ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2559 - 2561   กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบำลปีที่ 1 338 305 643 57 
อนุบำลปีที่ 2 780 773 1,553 108 
อนุบำลปีที่ 3 924 814 1,738 113 
รวมก่อนประถมศึกษา 2,042 1,892 3,934 278 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,079 934 2,013 112 
ประถมศึกษำปีที่ 2 871 810 1,681 110 
ประถมศึกษำปีที่ 3 864 767 1,631 109 
ประถมศึกษำปีที่ 4 882 850 1,732 108 
ประถมศึกษำปีที่ 5 986 872 1,858 110 
ประถมศึกษำปีที่ 6 981 933 1,914 110 
รวมประถมศึกษา 5,663 5,166 10,829 659 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 484 412 896 33 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 409 382 791 32 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 356 326 682 33 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,249 1,120 2,369 98 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 40 38 78 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 15 22 37 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 15 14 29 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 74 144 5 

รวมทั้งสิ้น 9,024 8,252 17,276 1,040 
 

ที่มำ :  ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2561   กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.4. ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่าปริญญา

ตร ี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

1 ผอ.โรงเรียน 0 0 0 37 13 50 16 9 25 0 0 0 53 22 75 

2 รอง ผอ.โรงเรียน 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 

3 ข้ำรำชกำรคร ู 0 1 1 161 684 845 2 7 9 0 0 0 163 692 855 

รวม 0 1 1 199 697 896 18 17 35 0 0 0 218 714 932 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    

จ านวนพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงท่ีจบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ) 

ต่ ำกวำ่ปริญญำตรี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

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

1 พนักงำนรำชกำร 0 0 0 17 12 0 0 0 0 0 0 0 17 12 29 

2 

ครูอัตรำจ้ำง/

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 

0 0 0 15 43 0 0 0 0 0 0 0 15 43 68 

รวม 0 0 0 32 55 0 0 0 0 0 0 0 32 55 97 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
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จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงาน 

ที ่ ประเภท 

จ านวน แยกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
กรอบตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรา) 

ตาม
บัญชี

ถือจ่าย 
(อัตรา) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท 
ป.
เอก 

1 ผู้อ ำนวยกำร สพป. 1 1    1 1 

2 รองผู้อ ำนวยกำร สพป. 6 5   5   

3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 5  4 1   

4 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย ์

9 9 2 1 1   

5 กลุ่มนโยบำยและแผน 6 5  1 3   

6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 12 9  2 3   

7 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

2 2      

8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 6   8   

9 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 1 1   1   

10 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

2 2  2    

11 กลุ่มกฎหมำยและคด ี 2 2   2   

12 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2   2   

13 ลูกจ้ำงประจ ำ 6 6 5 1    

14 ลูกจ้ำงชัว่ครำว 14 - 4 9 1   
 

   ที่มา :  ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
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1.4. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

                ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2560 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 46.19 46.58 -0.39 
ภาษาอังกฤษ 31.75 36.34 -4.59 
คณิตศาสตร ์ 35.34 37.12 -1.78 
วิทยาศาสตร์ 38.12 39.12 -1.00 
รวมเฉลี่ย 37.85 39.79 -1.94 

จำกตำรำงที ่1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.94)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้  วิชำภำษำไทย (-0.39) วิชำวิทยำศำสตร์ (-1.00) วิชำคณิตศำสตร์ 

(-1.78)   และวิชำภำษำอังกฤษ (-4.59)   

ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  2560 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 

ภาษาไทย 45.84 48.29 -2.45 

ภาษาอังกฤษ 26.67 30.45 -3.78 

คณิตศาสตร ์ 21.96 26.30 -4.34 

วิทยาศาสตร์ 30.07 32.28 -2.21 

รวมเฉลี่ย 31.14 34.33 -3.19 
จำกตำรำงที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-3.19)   
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เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้  วิชำวิทยำศำสตร์ (-2.21)  วิชำภำษำไทย (-2.45) วิชำภำษำอังกฤษ 

(-3.78) และวิชำคณิตศำสตร์ (-4.34)   

ตารางที่ 3   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 47.69 49.25 -1.56 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31.97 34.70 -2.73 

ภาษาอังกฤษ 23.27 28.31 -5.04 
คณิตศาสตร ์ 16.41 24.53 -8.12 
วิทยาศาสตร์ 25.98 29.37 -3.39 
รวมเฉลี่ย 29.16 33.23 -4.07 

จำกตำรำงที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-4.07)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล ำดับควำม

ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้ วิชำภำษำไทย (-1.56)  วิชำสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม      

(-2.73) วิชำวิทยำศำสตร์ (-3.39) วิชำภำษำอังกฤษ (-5.04) และวิชำคณิตศำสตร์ (-8.12)   

ตารางที่  4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

                   ปีกำรศึกษำ 2559-2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภำษำไทย 52.71 46.19 -6.52 

ภำษำอังกฤษ 29.63 31.75 +2.12 

คณิตศำสตร์ 38.09 35.34 -2.75 

วิทยำศำสตร์ 39.52 38.12 -1.40 

รวมเฉลี่ย 40.92 37.85 -3.07 
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จำกตำรำงที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-

2560 พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้นลดลง ดังนี้ (-3.07) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี

กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ  

 - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-6.52)  

 - วิชำภำษำอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (+2.12) 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.75) 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.07) 

ตารางที่ 5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

                 ปีกำรศึกษำ  2559 - 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภาษาไทย 43.38 45.84 2.46 

ภาษาอังกฤษ 27.97 26.67 -1.30 

คณิตศาสตร ์ 24.53 21.96 -2.57 

วิทยาศาสตร์ 33.27 30.07 -3.20 

       รวมเฉลี่ย 35.10 31.14 -3.96 

       จำกตำรำงที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2560 

พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น มีพัฒนำกำรลดลง (-3.96) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี

กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ  

 - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.46 

 - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.30) 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.57) 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.20) 
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ตารางที่ 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6       

                ปีกำรศึกษำ  2559-2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 มากกว่า/น้อยกว่า 

ภำษำไทย 44.66 47.69 3.03 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 33.37 31.97 -1.40 

ภำษำอังกฤษ 22.30 23.75 1.45 

คณิตศำสตร์ 18.78 16.41 -2.37 

วิทยำศำสตร์ 28.80 25.98 -2.82 

รวมเฉลี่ย 29.58 29.16 -0.42 
   

 จำกตำรำงที่ 6  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2559  

พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น ลดลง (-0.42)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปีกำรศึกษำ ในแต่ละ

รำยวิชำ พบว่ำ  

 - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3.03  

 - วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-1.40) 

 - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.45 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.37) 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.82) 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

1 พระแท่น 1. วัดดำปำนนิมิตมิตรภำพที่ 142 (สนง.กลุ่ม) 
2. ประชำวิทยำคำร 
3. บ้ำนดอนตำลเสี้ยน 
4. บ้ำนอุโลกสี่หมื่น 
5. บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 
6. วัดหนองลำน 
7. วัดหนองไม้แก่น 
8. บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร 
9. บ้ำนดอนรัก                                                       

10. บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ                                      

11. วัดพระแท่นดงรัง 

 

2 พงตึก 

 

 

 

 1. ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ (สนง.กลุ่ม)                 

2. วัดเขำใหญ่                                                     

3. บ้ำนท่ำพะเนียง                                                       

4. วัดดงสัก“หมั่นวิทยำคำร”                                                    

5. เกียรติวัธนเวคิน๑ (วัดปำกบำง)                                             

6. วัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)                                         

7.  วัดเขำตะพ้ัน                                                                    

8.  บ้ำนชำยธูป  

 

3 หวำยเหนียว  1. วัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ” (สนง.กลุ่ม)                            

2. วัดเขำสำมสิบหำบ                                                           

3. บ้ำนหนองหิน                                                                 

4. บ้ำนเขำช่อง                                                                 

5. วัดหนองพลับ                                                                    

6. วัดท่ำกระทุ่ม                                                                
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

7. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร)                                                

8. บ้ำนดอนเขว้ำ                                                                  

9. วัดกระต่ำยเต้น                                                                

10. อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ                                             

11. วัดคร้อพนัน 

4 ท่ำเรือตะคร้ ำเอน 1. วัดส ำนักคร้อ (สนง.กลุ่ม)                                                           

2. วัดท่ำเรือ“อุตสำหะวิทยำคำร”                                               

3. วัดใหม่เจริญผล                                                                                                            

4. บ้ำนบึงวิทยำ                                                              

5. บ้ำนรำงกระต่ำย“พิริยะประชำวิทยำคำร”                                   

6.  บ้ำนหนองตำคง                                                                 

7.  วัดตะคร้ ำเอน                                                                        

8. วัดดอนชะเอม                                                                 

9. บ้ำนหนองตำแพ่ง 

 

 

5 สนำมแย้ 1. วัดหนองโรง (สนง.กลุ่ม)                                                     

2. บ้ำนหนองกรด                                                              

3. วัดเขำสะพำยแร้ง                                                                     

4. วัดสนำมแย้                                                                   

5. วัดดอนขมิ้น                                                                          

6. วัดห้วยตะเคียน                                                                   

7. วัดทุ่งมะกรูด                                                                       

8. บ้ำนทุ่งประทุน                                                                    

9. บ้ำนท่ำมะกำ                                                                 

10. บ้ำนหนองลำน 

 

6 บ้ำนทวน 1. วัดบ้ำนทวน (สนง.กลุ่ม)                                                  



~ 15 ~ 
 

 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

 

 

2. วัดสำลวนำรำม                                                                        

3. บ้ำนบ่อหว้ำ                                                                    

4. บ้ำนดอนมะขำม                                                       

5. บ้ำนดอนสระ                                                                

6. บ้ำนหนองโพธิ์ 

7 ห้วยสะพำน 1. วัดทุ่งสมอ (สนง.กลุ่ม)                                                          

2.  ห้วยสะพำน                                                                    

3.  บ้ำนหลุมหิน                                                                     

4.  วัดนำพระยำ                                                                     

5.  บ้ำนวังรัก                                                                          

6.  บ้ำนรำงยอม                                                                  

7.  บ้ำนห้วยด้วน 

 

8 ยุทธหัตถ ี 1. วัดดอนเจดีย์ (สนง.กลุ่ม)                                      

2.  วัดบ้ำนน้อย                                                            

3.  บ้ำนหนองขุย                                                                 

4.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ)                                      

5.  บ้ำนสระลุมพุก 

 

 

 

9 พังตรุ 1.  วัดพังตรุ (สนง.กลุ่ม)                                                       

2.  วัดเบญพำด                                                                   

3.  บ้ำนบ่อระแหง                                                   

4.  บ้ำนโป่งกูป                                                     

5.  บ้ำนกระเจำ                                                      

6.  บ้ำนรำงสมอ 

 

10 รำงหวำย 1.  อนุบำลพนมทวนฯ  (สนง.กลุ่ม)                          

2.  บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105                                        
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน หมายเหตุ 

3.  บ้ำนดอนเตำอิฐ                                                           

4.  บ้ำนหนองจอก                                                                

5.  บ้ำนโครำช 

11 ห้วยกระเจำ-วังไผ่ 1. อนุบำลห้วยกระเจำ  
2. บ้ำนทัพพระยำ (สนง.กลุ่ม) 
3. บ้ำนซ่อง 
4. บ้ำนเขำกรวด 
5. บ้ำนเขำศำลำ 
6. บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ 
7. บ้ำนไพรงำม 
8. บ้ำนวังไผ่ 
9. บ้ำนนำใหม่ 
10. บ้ำนหนองตำยอด 
11. บ้ำนอ่ำงหิน 

 

12 

 

ดอนแสลบ 1.  วัดดอนแสลบ                                                               

2.  วัดหนองปลิง                                                         

3.  วัดเขำรักษ์                                                             

4.  บ้ำนตลุงใต้ (สนง.กลุ่ม)                                                     

5.  บ้ำนหนองนำงเลิ้ง                                                             

6.  บ้ำนพนมนำง 

 

13 

 

 

 

สระลงเรือ 1.  บ้ำนไผ่สี                                                                     

2. บ้ำนห้วยยำง                                                                    

3. วัดสระลงเรือ (สนง.กลุ่ม)                                                   

4. บ้ำนห้วยลึก                                                                         

5. บ้ำนสระจันทอง                                                        

6. บ้ำนหนองเจริญสุข                                                              

7. เมตตำจิตต 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามอ าเภอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

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

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

8 วัดท่ำเรือ"อุตสำหะวิทยำคำร"   เทศบำล ต.ท่ำเรือ ท่ำมะกำ /      

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

21 
วัดหนองพันท้ำว 
 (พรประชำวิทยำคำร) 6 พงตึก ท่ำมะกำ /     

 

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

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

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

31 วัดหวำยเหนียว "ปุญสิริวิทยำ" 4 วัดหวำยเหนยีว ท่ำมะกำ    /    

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

รวมอ าเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

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

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

รวมอ าเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับ หมำย

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

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

รวมอ าเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน     
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โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มอ านวยการ 

-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มนโยบายและแผน 

 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

  สินทรัพย์ 

 

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1) 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  การจัดการศึกษา 

-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ในกำร
ด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมี ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 

1. ประเทศมีควำมมั่นคง 
1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำย ใน 

ประเทศนอกประเทศ และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง 
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์     

ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่ 
กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน มีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัย 
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

2. ประเทศมีควำมมั่งค่ัง 
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง 

ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
2.2 เศรษฐกิจ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก 

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

2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง 
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ประเทศมีควำมยั่งยืน 
3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ ด้ำนรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมข้ึน 

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไมใ่ช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
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3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคม 
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจดัการศกึษา (Conceptual Design) ตามแผนการศกึษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลกัการจดัการ
ศกึษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลกัการจดัการศกึษาเพ่ือความเท่าเทียมและทัว่ถึง (Inclusive Education) 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลกัการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสงัคม (All 
for Education) อีกทัง้ยึดตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเดน็ภายในประเทศ (Local Issues)โดยน ายทุธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคญัใน
การจดัท าแผนการศกึษาแห่งชาติ วิสยัทศัน์ จดุมุง่หมาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และตวัชีว้ดั ดงันี ้

วิสัยทศัน์ 
“คนไทยทกุคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสขุ สอดคล้อง กบั

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกจิ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเ ข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศกึษาแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดบัคณุภาพและประสิทธิภาพ ของ
การจดัการศกึษาทกุระดบั และจดัการศกึษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้ มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
สามารถพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

3. สร้างความมัน่คงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และสงัคม คณุธรรม 
จริยธรรมท่ีคนไทยทกุคนอยู่ร่วมกนัอย่างปลอดภยั สงบสขุ และพอเพียง 

4. พฒันาศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดกัประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลงั 
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา 
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยคุเศรษฐกิจและสงัคม 4.0 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคณุลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบับทบญัญตัิ ของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ และยทุธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และคณุธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือ ผนกึ

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

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

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

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น นกัเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (0-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไปเพ่ิมขึน้ และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผล นกัเรียนร่วมกบั
นานาชาติ (Program me for International student Assessment: PISA)ของนกัเรียน อาย1ุ5ปีสงูขึน้เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทนุทางการศกึษาท่ีคุ้มคา่และบรรล ุเป้าหมาย 
(Efficiency) มีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เช่น ร้อยละของสถานศกึษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณุภาพภายนอก
ลดลง มีระบบการบริหารงานบคุคล ครู และบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทัง้มีกลไกสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นสนบัสนนุทรัพยากรเพ่ือการจดัการศกึษา เป็น ต้น 

5. ระบบการศกึษาท่ีสนองตอบและก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวตัและบริบท ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ตวัชีว้ดัท่ีส าคญั เข่น อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัซองประเทศ ด้านการศกึษาดีขึน้สดัส่วนผู้ เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึน้เมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามญัศกึษา และจ านวน สถาบันอดุมศกึษาท่ีติดอนัดบั 200 อนัดบัแรกของ
โลกเพ่ิมขึน้ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชีวั้ด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิมีเป้าหมายดังนี ้

1.1 คนทกุช่วงวยัมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ และยดึมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

1.2 คนทกุช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ท่ีพิเศษ ได้รับ
การศกึษาและเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

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

2.1 ก าลงัคนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด งานและ
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2.2 สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานท่ีจดัการศกึษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
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เฉพาะด้าน 
2.3 การวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมลูคา่เพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดงันี ้
3.1 ผู้ เรียนมีทกัษะและคณุลกัษณะพืน้ฐานชองพลเมืองไทย และทกัษะและ คณุลกัษณะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.2 คนทกุช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศกึษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคณุภาพชีวิตได้ตามศกัยภาพ 
3.3 สถานศกึษาทกุระดบัการศกึษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรอย่าง

มีคณุภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหลง่เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวตักรรม และสื่อการเรียนรู้มีคณุภาพและมาตรฐาน และ

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

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

การวางแผนการบริหารจดัการศกึษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดงันี ้

5.1 คนทกุช่วงวยั มีจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน่าแนวคิด ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตั ิ

5.2 หลกัสตูร แหลง่เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กบัสิ่งแวดล้อม 
คณุธรรม จริยธรรม และการนา่แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตัิ 

5.3 การวิจยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดงันี ้

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศกึษามีความคลอ่งตวั ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสง่ผลตอ่คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 

6.3 ทกุภาคสว่นของสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนและพืน้ท่ี 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศกึษารองรับลกัษณะ ที่แตกตา่ง

กนัของผู้ เรียน สถานศกึษา และความต้องการก าลงัแรงงานของประเทศระบบบริหารงานบคุคลของครู อาจารย์ และ
บคุลากรทางการศกึษามีความเป็น 

 

2.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริสืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์บดินทรเทพยวรำง
กูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำน ถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด 

2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภำยใต้

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงได้ก ำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะ ด ำเนินกำร      
6 ด้ำน คือ 

2.1 ควำมมั่นคง 
2.2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2.3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
2.4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
2.5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

3. จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
3.1 ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
3.2 ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 
3.3 กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรด ำเนินกำรสอดคล้อง 

กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
3.4  ด ำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร 
4.1 ด้ำนควำมมั่นคง 

แนวทำงหลัก 
4.1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

- กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำนและ พระรำช
กระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และสถำบัน 
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พระมหำกษัตริย์ 
- พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เข่น กิจกรรม 

เพ่ือนช่วยเพื่อน 
4.1.2 กำรบริหำรจัดกำร 

- กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

4.2 ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
4.2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 

- ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำลังกัดส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยจัดท ำ 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ และกำรอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรภำษำอังกฤษ 
ระยะสั้น Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 

- พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ ด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็ก 
โดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

- ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลน 
บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 

- พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กำรแข่งขัน 

4.2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและ จัด
กำรศึกษำ ทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้
มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

4.2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ๑๐ อุตสำหกรรมใหม ่

4.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทำงหลัก 
4.3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

- กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับขั้นอนุบำล 1 ถึงระดับขั้นอนุบำล 3   

(เด็กอำยุ 3 - 5 ปี) และจัดท ำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพ่ือประกันคุณภำพให้แก  ่ เด็กปฐมวัย
ทุกสังกัด 

2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
- กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน 
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ-เนตรนำรี รวมทั้ง 
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รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
2) รณรงคใ์ห้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซือ่สัตย์” 
- กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 

1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำภูมิศำสตร์ ICT และ 

Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ จำก 
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 

3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม ่ออกเขียนไม ่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำน ให้เด็ก
อนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 

4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริมโดยกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อยรวมทั้ง กำรรองรัน
ผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 

- กำรจัดและประเมินผล 
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) กำรประเมินผล 0 - Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูปคณะท ำงำน 
ออกข้อสอบ 

4.3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- กำรสรรหำครู 

1) โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู (กำรผลิต รูปแบบกำรสรรหำ 
กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ) 

2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
- ปรันเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ครู 

อยู่ในห้องเรียน 
- กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 

1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและกำรได้รับ 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำครู ด้วย
ระบบ TPEP Online 

2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ 

4.4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
4.4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ที่ต้องกำร

ควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง No Child Left 
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Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ 

4.4.2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิฑัล  เพ่ือ
กำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล 
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

4.4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียม ใน
กำรใชส้ิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 

4.5 ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

4.5.1 โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
4.5.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : ต้นแบบกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อม 
4.5.3 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
4.6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
4.6.1 เรื่องกฎหมำย เตรียมควำมพร้อมเก่ียวกับกฎหมำยกำรศึกษำ 
4.6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.6.3 กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
4.6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพ้ืนที่ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำร 

จังหวัด เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4.6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 

5. กำรขับเคลื่อน ก ำกับและกำรติดตำมกำรน ำจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร สู่
กำรปฏิบัติ 

ให้ส่วนรำชกำร หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมจุดเน้นเชิงนโยบำย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรระดับกระทรวงและระดับหน่วยงำนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
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2.4 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 54 ว่ำ “รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำง    
มีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ได้มีค ำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตระหนักถึงภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประชำกรของชำติให้
เป็น “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำท่ี 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น
คนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำม
ถนัดของตนเอง” นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยได้
ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของรัฐบำลจำกยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก ำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในระยะ 
5 ปี ด้ำนกำรศึกษำไว้ ดังนี้ 1) ให้มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและ
ทั่วถึง 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) กำรพัฒนำผลิต
ภำพแรงงำน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำน 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตำมเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภำพ
ของคนทุกช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และ
วิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรอิสระเพ่ือปฏิรูปกำรศึกษำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศครั้งส ำคัญท่ีจะพัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึง 
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กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยและพลโลกที่มี
ทักษะกำรคิดข้ันสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
โดยได้ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
 2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 
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 4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ 
 5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ 
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำง
เป็นระบบ 
 7. ส ำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนและกำร
จัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
  
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
นโยบำยที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม  
  เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562  5 ด้ำน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่งได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
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นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 
  2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 
  5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลารกทางการศึกษา 
  ประเด็นกลยุทธ์   
  1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครูให้
ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภททั้งระบบ 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า     

ทางการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์   
  1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่
เพ่ือให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน  
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  3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ประเด็นกลยุทธ์   
  1. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
  3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำนให้
สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ในกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้
สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถ
วิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 35 ~ 
 

 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ                    
ค่านิยมองค์กร  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(vision) 

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

พันธกิจ(mission) 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ       
   กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีจิตสำธำรณะด้ำนกำรบริกำร 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำเพ่ือนบ้ำนใน   

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

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

ในกำรสื่อสำรได้ 

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์   ที่ก ำหนดไว้    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 1.  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2.  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำรกทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4.  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
    และลดควำมเหลื่อมล้ ำ ทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  โดยมีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้
ภำรกิจดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล 
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ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (พ.ศ.2560-2579) ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
(1). กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
(2). กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน 
(3). กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 
(4). กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
(5). กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6).กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้จัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยกำรบูรณำกำรหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของ
ท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ได้รับบริกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ 
กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน 
ชำยฝั่งทะเล และเกำะ
แก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่มี
คุณภำพ และเหมำะสม
ตรงตำมควำมต้องกำร 

(1). สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่สูง
ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่ง ทะเล และเกำะแก่ง ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมกับบริบท 
(2). สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดูแล
หอพักนอนตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสมกับบริบท 
(3). จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
และเกิดจิตส ำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ 
(4). สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเลและ
เกำะแก่ง ควรท ำอย่ำงไร ผ่ำนช่องทำง จัดเวที เสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำรกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำง ๆ เช่นกำรสร้ำง Website Facebook 
และ Line เป็นต้น 
(5). พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ 
กลุ่มด้วยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
(6). พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ใช้ภำษำไทยเปน็ภำษำที่ 2 

(7). ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะ
วิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

(1). จ ำนวนผู้เรียนบ้ำนไกลได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำจำกำรได้เข้ำพักในโรงเรียนที่มี
หอพักนอน หรือกำรสนับสนุนกำรเดินทำงจำก
บ้ำนถึงโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย 
(2). จ ำนวนโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำร
พัฒนำทักษะชีวิต และกำรพัฒนำสภำพหอพัก
นอนให้มีคุณภำพที่ดี อย่ำงเหมำะสม 
(3). จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทั้ง
ด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะ
อำชีพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
(4). จ ำนวนผู้บริหำร ครู ในสถำนศึกษำ/
ห้องเรียนสำขำ และที่ดูแลหอพักนอน  
ที่มีนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำร
พัฒนำและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบท 
(5). จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ ์กลุ่มที่ด้อยโอกำส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึก
รักในสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ 
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 (6).กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่ม
ชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภำพ 

(7).ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ี
อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

~
 41 ~

 

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับ
กำรศึกษำ ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 

(1) พัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชำติ 
และพลเมืองโลกทีดี มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิต
และทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรได้ และมีทักษะชีวิตในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้ง 4 ด้ำน 
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว ซึ่ง
จัดท ำขึน้บนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ หรือควำมสำมำรถพิเศษ 

(1) ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง   
รักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี   
มี ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 
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2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำย 
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำร
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง         
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร         
จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ   
มีคุณธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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3.พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็น
เลิศด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(1) พัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม สติปัญญำ เพ่ือที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
(4) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
กำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้สำมำรถ
พัฒนำเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนำกำรควำมพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จ ำเป็น 3 ด้ำน  
1) กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
2) กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)  
(7) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัล (Digital Competence) 
และสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3  
(8) มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่

(1) ด้ำนผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และ
มีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับ
กำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) 

7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่
จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific 
Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และ
สื่อสำรภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษำ 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ตำม
กระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

(12) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำร
ใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร เช่น 
1) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม  
2) ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
3) ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ  
4) ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ  
5) ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนนุให้สถำนศึกษำประเมินสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ด้วยระบบกำรสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย จนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรประเมินทักษะกำร
คิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ให้แก่ศึกษำนิเทศก์และ
ครูผู้สอน 

9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy 
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำร
ปอ้งกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำ
เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมี
สมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมิน
ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
(2) ด้ำนสถำนศึกษำ 
1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม กำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ 
3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
กระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  
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 (15) ให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) ด้วยระบบ 
Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรและแผนกำรเรียนน ำไปสู่
ควำมเป็นเลิศในแต่ละด้ำน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนศิลปะดนตรีและ
กีฬำโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพำะด้ำน 
(18) พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัด และเป็นนวัตกรรม 
ผู้สร้ำงนวัตกรรม 

(IS: Independent Study) 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4 .พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและ
ทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

(1) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ประกอบสัมมำอำชีพ  
(2) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำ
สำมัญ เช่น ทวิศึกษำหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำม
ควำมสนใจในทักษะอำชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อน
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรตำมหลัก
โภชนำกำร และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอนำมัย 

(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือ
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในสถำนศึกษำ 
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 (6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social 
and Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถำนศึกษำมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 

 

5.กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำยโลก
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste 
และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำร
ด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
โลก เพื่อกำรพัฒนำ     อย่ำงยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 

6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ 

(1) ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)     
ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หน่วยบริกำรและที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวมและ 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ   
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละ
ระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต  
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 ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร  
(4) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ
อำชีพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ
และกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ   
(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ 
บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
(11) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และอ่ืนๆ 
เพ่ือยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ 
อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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 (12) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(13) จัดให้มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำร 
(14) จัดให้มีกลุ่มงำนระบบประกันคุณภำพในส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดท ำ รวบรวม 
ผลิต พัฒนำ และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
(16) ส ำรวจสภำพอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 
จัดท ำผังบริเวณ จัดท ำแบบรูปและรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและกลุ่ม
สถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรรมกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 (21) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ 
Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
สมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด 
สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(1) พัฒนำระบบคลังข้อมูล องค์ควำมรู้ เพ่ือให้บริกำร Digital 
Textbook ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้
ประเภทต่ำง ๆ และให้บริกำรแก่ผู้เรียนให้กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) พัฒนำ Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
(3) สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน 
Digital Platform 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้
พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำง
กำรศึกษำท่ีผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู 
ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ในศตวรรษท่ี 21 

(1) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำใน
กำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน และควำมต้องกำรครู 

(2) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำใน
กำรก ำหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรวำงแผนในกำร
ผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถำบันกำรศึกษำผลิตครูตำมควำมต้องกำร
และควำมขำดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสำนควำมร่วมมือ ติดตำม ประเมินผล 
กำรผลิตครู 

(1) สถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูระยะ 20 ปี  
(2) สถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
(3) สถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูอย่ำงเหมำะสม 
และพอเพียงต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำร
พัฒนำตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 
 

 

(1) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภท มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนครบตำม
ควำมจ ำเป็น ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 (2) ก ำหนดกรอบและวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนำ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

(3) ประสำนกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุ
พัฒนำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ จัดท ำหลักสูตรที่มี
คุณภำพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก ำหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
ที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
(Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ออกแบบกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำน 

(2) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพใน
รูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 



 
 

 

~
 52 ~

 

 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำท่ี 3  
(8) ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง 
(Differentiated Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนำครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และ
กำรสอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและ
ประเภทของควำมพิกำร 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำน
ระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีกำรประเมินครู โดย
เน้นกำรประเมินสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน

จรรยำบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศำ) 

 

3.น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภททั้งระบบ 

(1) พัฒนำ Digital Platform เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนำ Digital Platform ระบบบริหำรจัดกำร
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท
ทั้งระบบ 
(3) พัฒนำ Digital Content ในองค์ควำมรู้กำรจัด
กำรศึกษำในสำขำท่ีขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะ
กำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง 
เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบ Digital Technology 

(1) สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งมี
ระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำครู
ทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีพัฒนำตนเอง
ผ่ำนระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์
ควำมรู้ในสำขำที่ขำดแคลน 
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นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 

(1) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ 
ภำคเอกชน และหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(2) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ 
จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน 
เอกชน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท ำ
แผนกำรนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถำนศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ 
ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงกำรบริกำรกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถำนศึกษำจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือ
เก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำง
แผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละ
ระดับกำรศึกษำ  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน 
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ  
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุก
ประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่ เพ่ือให้
พัฒนำผู้เรียน  มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน 

(1) จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัจจัย 
หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน
เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนเสมอกัน ตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เช่น อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอประชุม 
สนำมกีฬำ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
2) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
4) ด้ำนงบประมำณ  
5) ด้ำนควำมปลอดภัย และ 
6) ด้ำน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนำสถำนศึกษำให้มี
มำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำมีกรอบ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
(2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 

3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

(1) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษจัดท ำกลยุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน และ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(1) มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ     
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
(2) ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมียุทธศำสตร์ 
แผนกำรด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติกำรที่ตอบสนอง
ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและ 
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 สำรสนเทศ และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ที่
ผู้เรียนสำมำรถเข้ำสู่บริกำร 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือกำรส่งต่อ 
(Referral) เข้ำสู่กำรศึกษำ 
ในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือกำรอำชีพ หรือกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมี
ควำมพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำ
แบบเรียนรวม  
(5) จัดให้มีศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ ในกำรติดตำม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ประเภทของควำมพิกำร 
(3) ทุกสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมพร้อมทั้งระบบ    
เพ่ือสำมำรถกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 

4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และ
สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับ
ผู้เรียน และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง  

(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำร  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(3) จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำก 
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 เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุก
ระดับน ำ Digital Technology มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนำ
ทักษะด้ำน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำ
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส ำหรับผู้เรียน
ทุกระดับอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนำ 
Digital Pedagogy ส ำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) 
(7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบโครงข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย 
(2) สถำนศึกษำมี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

(1) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำให้เข้มแข็ง  

(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่
มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
(4) ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนใช้ระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน
ตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินส่วนรำชกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด  
(2) ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกใน
ระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity 
& Transparency Assessment) 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
ของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ 

(1) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐำน (Area-based Management) รูปแบบกำรบริหำร
แบบกระจำยอ ำนำจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ 
ในระดับพ้ืนที ่
(3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ร้อยละของสถำนศึกษำหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมี
ส่วนร่วม 
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 รูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่ม
โรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที ่
(5) ส่ งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สำธำรณชน ให้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

 

3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ 
น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน  ให้สถำนศึกษำเป็น
ศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบกำร
บริหำรงำนของหน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ทั้งระดับปฏิบัติ และ
รับกำรก ำกับติดตำม 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรกระจำย
อ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำ โดยใน
ปีงบประมำณ 2562 ให้ศึกษำน ำร่องรูปแบบกำรกระจำย
อ ำนำจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  

(1) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
ให้เกิดคุณภำพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด
เล็กให้เกิดคุณภำพ 
(4) ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ และมำตรฐำน 
(มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน/ปฐมวัย/
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) และพัฒนำสู่ระดับสำกล 



 
 

 

~
 60 ~

 

 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 2) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)  
3) Autonomous School  
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงของสถำนศึกษำ 
(Enterprise Architecture) ในฐำนหน่วยงำนระดับปฏิบัติ และ
หน่วยงำนระดับก ำกับติดตำมให้ เหมำะกับบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ Digital Technology ใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ (Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสำยผู้สอน
ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่ำนั้น  
(6) ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ และคุณภำพชีวิตของชุมชน 
(7) สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำม
บริบทของพ้ืนที่  เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ ฯลฯ 
(8) น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำง
แผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ  

(5) จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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 สถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(9) สร้ ำงมำตรฐำน และก ำหนดแนวทำงในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็กมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม
โรงเรียน กำรสอนแบบคละชั้น  
(11) พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรที่มีศักยภำพในโรงเรียนขนำด
เล็ก พิจำรณำค่ำตอบแทนพิเศษและสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำร
กระจำยอ ำนำจ 
(13) สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรงำน และจัดกำรเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะ
ชีวิต ทักษะอำชีพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

4.ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและ
สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับผู้เรียน 
และสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควำมเหมำะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมำณให้ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรง  
(3) ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุน 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับ
ผู้เรียน และสถำนศึกษำโดยตรงอย่ำงเหมำะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 งบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (3) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุน
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ 
Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ  ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่จ ำ
เป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำม
ถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

(1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพใน
ตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ 
น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ  
(2) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรเรียนรู้ผู้เรียน และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน
สังกัดใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
(3) พัฒนำ Digital Platform ด้ำนกำรบริหำรงำน เพ่ือ
สนองตอบต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำรกิจที่
รับผิดชอบ น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกร  
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่กำรคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

(1) สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้
ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(2) สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 (4) พัฒนำ Digital Platform ระบบข้อมูลสำรสนเทศของ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
(5) พัฒนำ Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติ 
น ำไปสู่กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร  กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร 

และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร   ที่ขับเคลื่อน

นโยบำยสู่ควำมส ำเร็จส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร   ด้ำนนโยบำย แต่

หลำยหลำกวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงกำรหรือส่งผลต่อตัวชี้วัดตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรตำมประเด็นกำรติดตำม 

และประเมินผลกำรขับเคลื่อนของ สพฐ. และตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4. ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน ำส่งผลผลิตเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

5. เป็นงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำงที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร      

จัดกำรศึกษำ 

6.  สนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและท้องถิ่น 

7. ต้องตอบสนองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้เสนอผลกำรพิจำรณำจัดสรร 

งบประมำณของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 

และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  โดยวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณ

จำกกรอบวงเงินงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ จ ำนวน 6,000,000  บำท ซึ่งได้พิจำรณำจัดเรียงล ำดับโครงกำร

ส ำหรับด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 5,000,000 บำท และจัดล ำดับ

โครงกำรส ำรอง จ ำนวน 1,000,000 บำท ก่อนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

ในครำวประชุม ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  11 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 รำยละเอียดดังนี้ 
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                          การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ รายการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

1 งบพ้ืนฐำน/งบประจ ำ 3,000,000 50 

2 งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์ 3,00,000 50 

                    รวม 6,000,000        100 

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

รายการ จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประจ า (17 รายการ) 1 โครงกำร 3,000,000 

งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์   

ยุทธศำสตร์ที่ 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 1 โครงกำร งบ สพฐ. 
ยุทธศำสตร์ที่ 2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 15  โครงกำร 1,779,550 

ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5  โครงกำร 267,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1 โครงกำร งบ สพฐ. 

ยุทธศำสตร์ที่  5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 14 โครงกำร 953,450 

รวมงบภารกิจ/พัฒนา 37 โครงการ 3,000,000 

รวมทั้งสิ้น 6,000,000 
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รายละเอียดจัดสรรงบประมาณปี  พ.ศ. 2562 (งบประจ า) 

 
ที ่ รายการ พิจารณาจัดสรร หมายเหตุ 

1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ            50,000.00    

2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง            40,000.00    

3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์            50,000.00    

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ            50,000.00    

5 วัสดุเชื้อเพลิง          270,500.00    

6 วัสดุส ำนักงำน          300,000.00    

7 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง            50,000.00    

8 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ(ค่ำหนังสือพิมพ์)            10,000.00    

9 ค่ำไฟฟ้ำ          900,000.00    

10 ค่ำโทรศัพท์            40,000.00    

11 ค่ำน้ ำประปำ          100,000.00    

12 ค่ำไปรษณีย์            40,000.00    

13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน          375,600.00    

14 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          435,900.00    

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มนิเทศ            87,600.00    

16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร          108,000.00    

17 จ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มนโยบำยและแผน            92,400.00    

  รวม        3,000,000.00    
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1 1.1 กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ 

1. อบรมลูกเสือต้ำนยำเสพติด 
2. ค่ำยทักษะชีวิต 
3. รณรงค์ เลิกเหล้ำ/บรุี ่
4. นิเทศติดตำม 

นักเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบรุ ีเขต 2 ทุกคน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยำเสพตดิร้อยละ 100 

งบ 
สพฐ

. 

ก.ส่งเสริมฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 ส่งเสริมกำรวิจยัของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 

1 รวบรวมข้อมูล 
2 เพิ่มพูนประสิทธิภำพ 
3  โยงใยในแกลลอรี ่
4  แรลลี่ในเวท ี
5  มีกำรรำยำน 

1.ร้อยละ 80 กลุ่ม/หน่วยบนส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จัดท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจยัไปใช้ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรอ้ยละ 100 จัดท ำวิจัยในช้ันเรียน 
และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำหลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล 
3.ผลงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทีน่ ำเสนอที่ประชุมวิชำกำรใน
รูปแบบกำรบรรยำยและรูปแบบโปสเตอร ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำน 

        
100,000 

 
ก.นิเทศฯ/ 
พันวนำ 

3 
 

2.2 
 

กำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่เวทกีำรแข่งขัน 
ทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 2562   

ด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกครั้งท่ี68 
ประจ ำปี 2561 

นักเรียนเข้ำร่วมแสดงศักยภำพและ 
ผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ90ของกิจกรรมทั้งหมดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดขึ้น 
 
 

          
100,000  

ก.ส่งเสริมฯ 
ศุภภัทร ์/ 
ลักขณำ 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

4 2.3 เร่งรัดพัฒนำคณุภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน คณิตศำสตร์      
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4  
ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

1 วำงแผนด ำเนินกำร 
2  เบ็ดเตลด็ด้วยวิธีกำร 
3  เล่ำขำนด้วยกำรตรวจสอบ 
4 ส่งมอบผลกำรวิเครำะห ์

1  ครูผูส้อนคณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 ร้อยละ 100 น ำ
เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู ้
2  ครูผูส้อนคณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 ร้อยละ 80 ด ำเนิน
กิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ กำรใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนำทักษะกำรคดิเลข
เร็ว กำรใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และ กำรใช้
แบบฝึกทักษะกำรบรูณำกำร กำรอ่ำน กำรคิดเลข สู่กำรแกโ้จทย์
ปัญหำทำงคณติศำสตร ์
3 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 ร้อยละ 50 เข้ำร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ำพควำมส ำเรจ็ในกำรจัดกิจกรรม 
 
 

            
100,000  

ก.นิเทศ/ 
พันวนำ 

5 2.4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อเตรยีมควำม
พร้อมรองรับกำรประเมิน PISA 2021 

1.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรประเมิน PISA 2021 
3.นิเทศ ติดตำม 
4.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

1.ครูผูส้อนวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขยำยโอกำสจ ำนวน 27 โรง  วิชำละ 
 1 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA) ร้อยละ 100 
2.ครูผูส้อนสำมำรถน ำข้อสอบตำมแนว PISA ไปประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

              
35,000  

ก.นิเทศ/ 
ศศิชำ  
นิภำ 
หงษ์หยก 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

6 2.5 กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
ปีกำรศึกษำ 2561 

1.ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรใช้ข้อสอบ
กลำง 
2.จัดพิมพ์แบบทดสอบ ป.2, 4, 5, ม.1 
และม.2 
3.ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรสอบ 
4.ด ำเนินกำรสอบ 
5.ตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล  
กำรสอบ 
6.แจ้งผลกำรสอบ 
7.รำยงำนผลกำรสอบ 
8.หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องน ำผลกำรสอบไปใช้. 
 

 

1. นักเรียนช้ัน ป.2, ป.4-5 และช้ัน ม.1-2 ทุกคน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 2 
และโรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์ 45 ปีกำรศึกษำ 2561  
2. จัดสอบรำยวิชำแยกตำมระดับช้ัน ดังนี ้
- ป. 2  ป.4 ป.5 วิชำภำษำไทย  คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 
- ม. 1 - 2 วิชำภำษำไทย  คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ 

              
35,000  

นิเทศฯ/ 
ศศิชำ 

7 2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรูภ้ำษำอำเซยีนเพื่อกำรสื่อสำร     
(ภำษำพม่ำ) โรงเรียนในสังกัด สพป.กจ.2 

1. ประชุมคณะท ำงำน เพื่อวำงแผนเตรียมกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

ครูผูส้อนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรภำษำอำเซียน (ภำษำพม่ำ) จ ำนวน 
100 คน จ ำนวน 100  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุร ี เขต 2  

              
30,000  

ก.นิเทศฯ/ 
หงส์หยก 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

8 2.7 ทบทวน ปรับปรุงหลักสตูรสถำนศกึษำ ตรวจสอบ ทบทวนกรอบหลักสตูรระดับ
ท้องถิ่น.ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น
สำระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 และน ำขึ้น
เผยแพร่ทำง  http://www.kan2.go.th/  
และ  http://kri2.esdc.go.th/ 
2 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 99 โรง 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องกำรพัฒนำและกำรน ำ
หลักสตูรสถำนศึกษำไปใช้ 
ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
วิจัยกำรพัฒนำและกำรน ำหลักสูตร
สถำนศึกษำลงสู่กำรปฏิบัต ิ
นิเทศ ติดตำมผลกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ลงสู่กำรปฏิบัต ิสรุป รำยงำนผล 

1 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
2. เพื่อให้โรงเรียนจดักำรเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่น 
3 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 99 โรง 

              
26,000  

นิเทศ/ 
จินตนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

9 2.8 กำรจัดกำรเรยีนรู้ตำมแนวสะเตม็ศึกษำ 1. จัดท ำหลักสตูรอบรมปฏิบตัิกำร กำรจัดกำร
เรียนรูต้ำมแนวสะเต็มศึกษำ 
2. จัดอบรมปฏิบตัิกำร กำรจัดกำรเรียนรูต้ำม
แนวสะเต็มศึกษำ 
3. ประกวดโครงงำนสะเต็มศึกษำ 
4. นิเทศ ติดตำมผล 
5. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร ่
6. สรุป รำยงำนผล 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 100 โรง             
30,000  

นิเทศ/ 
จินตนำ 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

http://kri2.esdc.go.th/
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

10 2.9 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรม
ระบบบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำ 
(SchoolMIS) 

1. ประชุมคณะท ำงำน เพื่อวำงแผนเตรียมกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ครูทะเบียนวดัผลโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรเีขต 2 จ ำนวน 101 คน 101 โรงเรียน 

              
30,000  

ก.นิเทศ/ 
หงส์หยก 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

11 2.10 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้สรมิสร้ำง
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนกิจกรรม (Active 
Learning) กำรเรียนรู้ประวัตศิำสตร์ชำตไิทย  

1. จัดท ำหลักสตูรกำรพัฒนำครผูู้สอน
ประวัติศำสตร ์
2. พัฒนำครูผู้สอนประวัติศำสตร ์
3. นิเทศ ติดตำมผล 
4. ประกวดหน่วยกำรเรยีนรูส้่งเสรมิให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ขั้นสงู Active 
Learning 
5. ประเมิน สรุปผล 

ครูผูส้อนประวตัิศำสตร ์โรงเรยีนละ 1 คน 100 คน               
30,000  

ก.นิเทศฯ/ 
จินตนำ 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

12 2.11 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้กลุ่มสำระ
กำรเรยีนรู้คณิตศำสตร ์

1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. กิจกรรมท่องสูตรคูณ คดิเลขเรว็ เวทคณิต 
แบบฝึกทักษะกำรบรูณำกำรกำรอ่ำน กำรคิด
เลข สู่กำรแก้โจทย์ปญัหำทำงคณติศำสตร ์
3. กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมคดิเลขเร็ว 
โจทย์ปัญหำ และเวทคณิต 
4.จัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตักิำรครผูู้สอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ เรื่อง “กำรใช้กำร 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ระดับชั้นประถมศึกษำ
จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คิดเลขเรว็ เวทคณิต แบบฝึกทักษะกำรบูร
ณำกำรกำรอ่ำน กำรคดิเลข สู่กำรแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว โจทย์
ปัญหำ และเวทคณติ ร้อยละ 100 
3. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 27 คน สำมำรถใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 

              
50,000  

ก.นิเทศ/ 
ศศิชำ/ 
พันวนำ 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 



   
 

 

~
 72 ~

 

 
ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ในกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร”์ 
5. กิจกรรมนิเทศ ตดิตำม 
6. กิจกรรมกำรประกวด Best Practice 
7. กิจกรรมมอบรำงวัล 
8. เผยแพรผ่ลงำน 
9. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

ร้อยละ 100 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 27 คน สง่ผลงำน Best Practice 
นวัตกรรมกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ของครูผู้สอนกลุม่สำระกำรเรยีนรู้
คณิตศำสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ เข้ำร่วมกำรประกวด ร้อยละ 80 

 

  

13 2.12 ส่งเสริมนิสยัรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
ในยุคดิจิตอล 4.0 

1. กำรประชุม เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำร
จัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ห้องสมุด ในยุคดิจิทอล 4.0 
2. รำยงำนกำรจัดกจิกรรมส่งเสรมินิสัยรักกำร
อ่ำน และกำรพัฒนำห้องสมุด 
3. สรุปและรำยงำนผล 

จัดประชุมสัมมนำครูบรรณำรักษ์โรงเรียน จ ำนวน 85 คน                
30,000  

ก.นิเทศ/ 
กมลวรรธน ์
 

หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

14 2.13 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรยีนรวม 1.จัดอบรมเรื่องกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู ้
และผลิตสื่อกำรสอนภำษำไทยและ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนท่ีบกพร่องกำรกำร
เรียนรู ้และทบทวนควำมรู้เรื่องกำรคัดกรองฯ
แก่ครูผูส้อนนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
2. นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
3. สรุป/รำยงำนผล 

1. คณะครูทีม่ีนักเรยีนพิกำรในโรงเรียนจ ำนวน 72 โรงเรียน ได้รับ
ฝึกกำรท ำสื่อเชิงคุณภำพ 
2. ครูในโรงเรียนทีม่ีนักเรยีนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ เรยีน
ร่วม มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรูไ้ด้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. มีสื่อท่ีมีคุณภำพส ำหรับใช้เพื่อพัฒนำนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู ้
 

              
20,000  

ก.นิเทศ/ 
ชัยศักดิ์ 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 



   
 

 

~
 73 ~

 

 
ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

15 2.14 ส่งเสริมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ 

1 ประชุมคณะกรรมกำร   ก.ต.ป.น.  
2 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ 
3 กำรพัฒนำคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
4  สรุปและรวบรวมข้อมลู 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ 
2 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
3 กำรพัฒนำคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
4  สรุปและรวบรวมข้อมลู 
2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ 
กำรศึกษำครบทั้ง  4  ด้ำน  คือ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และดำ้นกำรบริหำรทั่วไป 

              
50,000  

ก.นิเทศฯ/ 
ประคอง 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

16 2.15 โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
 สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงคู่มือและเกณฑ์กำร
ประเมิน 
1 ปรับปรุงคู่มือและเกณฑ์กำรประเมิน 
1.1  สรุปผลกำรด ำเนินกำร และขอ้เสนอแนะ 
จำกคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวฒุิ 
1 ปรับปรุงคู่มือและเกณฑ์กำรประเมิน 
1.2 ปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมิน ฯ 
1.3 น ำเสนอตัวแทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำ
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 
1.4 ปรับปรุงและประกำศใช้ 
1.5 ประชุมชี้แจงเกณฑ์กำรประเมนิ ฯ 
 
 

1) สถำนศึกษำในสังกัด  99  โรง 
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  12  ข้อ  
3) สรุปผลประเมินกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 16,000 ก.นิเทศฯ/ 
ประคอง  
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 



   
 

 

~
 74 ~

 

 
ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ  
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย
ข้อที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธ์ 
1.ประชุมปฏิบตัิกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้
ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน 
2.ประชุมปฏิบตัิกำรวิทยำกรแกนน ำ 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้
3.ประชุมปฏิบตัิกำรเตรยีมควำมพร้อม
ครูผูส้อนในกำรสอบ O-NET 
4.จัดสอบ  Pre O-NET  (ข้อสอบจำกส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ) 
5นิเทศติดตำม 
 6ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะหผ์ลกำรสอบ O-
NET เพื่อจัดท ำแผนยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ2562 
7.ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
8.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 1,914 คน  และนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 682 คน ปีกำรศึกษำ 2561 
 (ข้อมูล 10 มิ.ย.61) 
2. ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์  และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ทุก
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 100  โรงเรียน  
3. ครูวิชำกำร ทุกโรงเรยีนในสังกดั จ ำนวน 100  โรงเรยีน 
 
 
 
 
 

133,000  ก.นิเทศก์/ 
ประคอง  

   โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
 สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย
ข้อที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน 
1 อบรมพัฒนำเทคนิคกำรสอนอ่ำน-เขียน ครู
ภำษำไทยช้ัน ป.1-ป.3 
2 จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย 
3.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1. ครูผู้สอนภำษำไทยช้ันประถมศกึษำปีท่ี 1 – 3 ได้รับกำรพัฒนำให้
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ  100 อ่ำนออก เขียน
ได้ และอ่ำนรู้เรื่อง ตำมระดับช้ัน       
3. จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยครู และนักเรียน  และกำรส่งผล
งำนของศึกษำนิเทศก์และโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จ 

 100,000 ก.นิเทศก์/ 
กมลวรรธ 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง  



   
 

 

~
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ  
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย
ข้อที่ 3 โรงเรียนนำ่อยู ่
1.จัดอบรมนักกำรภำรโรงหรือครทูี่รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรยีนน่ำอยู่ ให้มีควำมรู้ในกำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรยีนละ 1 คน 
รวม 100 และศึกษำนิเทศก์ 10 คนรวมทั้ง
หมำด 110  คน  
2.นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนจดั
สภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้ สะอำด ร่มรื่น 
สวยงำม ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้  
3.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

 1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกดัไดร้ับกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำใหม้ีควำมเข้มแข็งตำมกฎกระทรวงกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรรบักำรนิเทศ 
ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เปน็กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรเตรยีม
ควำมพร้อมให้พร้อมรับกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก 

 16,500 ก.นิเทศก์/ 
กมลวรรธ 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

   โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ  
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย
ข้อที่ 4 เชิดชูคุณธรรม 
1.นิเทศ ติดตำมกำรจดักิจกรรมโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
2.กำรประกวดโครงงำนคณุธรรมนักเรียน 
3.ประกวดกำรผลิตสื่อ/นวัตกรรมสร้ำงสรรค์
คนด ี
 
   

 โรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบรุี เขต 2 จ ำนวน 100 โรงเรียน  26,000 ก.นิเทศก์/ 
สุภำพ 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ  
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย 
ข้อที่ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำ 
1.ถอดบทเรียนสถำนศึกษำพอเพียงในกำร
น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติทีย่ั่งยืน 
2.พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงท่ีมีผลกำรปฏิบตัิที่เป็นเลศิตำม
แนวทำงของมูลนิธิ 
ยุวสถิรคณุ 
3.พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงเป็นศูนย์กำร
เรียนรูต้ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ 
 

 1.สถำนศึกษำพอเพียงทุกโรงไดร้บักำรนิเทศ ติดตำมกำรน้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบตัิที่ยั่งยืน   
 2.สถำนศึกษำพอเพียง ได้รับกำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำพอเพียงท่ีมี
ผลกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศตำมแนวทำงของมูลนิธิ 
ยุวสถิรคณุ จ ำนวน  5  โรงเรียน 
3.สถำนศึกษำพอเพียง พัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรูต้ำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  จ ำนวน 5 แห่ง 

35,500  ก.นิเทศก์/ 
ปณีตำ  
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำย  ข้อท่ี 6 ส่งเสริมภำษำสูส่ำกล 
(6.1) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของ
ครูผูส้อนภำษำอังกฤษในสังกัด สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
2 อบรม เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ Best 
practice  

1 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 จ ำนวน 25 คน 
ระยะเวลำ 5 วัน 

120,000 ก.นิเทศก์/ 
ศิริวรรณภำ 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   3 กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรสัมมนำ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กำรน ำเสนอ และ
คัดเลือก Best Practice  
4 กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
สพป. สตลู(ระยะที่ 4) 
5 อบรม พัฒนำและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนในกลุ่มอำเซยีน (ประเทศ
มำเลเซีย โดยไม่ใช่งบประมำณของ
รำชกำร) 

   

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

(6.2) โรงเรยีนน ำร่อง Small Smart 
English Program 
โรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน 3 โรงเรียน 
(อ ำเภอละ 1 โรงเรียน)จดัหลักสูตร
รูปแบบ Small Smart English 
Program (ใหม่) ใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ 
ระดับชั้นปฐมวัย และ ระดับ
ประถมศึกษำ โดยระดับช้ันปฐมวยั เริ่ม
จำก ช้ันอนุบำล 1 ในปีกำรศึกษำ 2562 
และระดับช้ันประถมศึกษำ เริ่มจำกช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 เป็นช้ันแรกในปี
กำรศึกษำ 2562  

1.จ ำนวนโรงเรยีนน ำร่อง จ ำนวนอ ำเภอละ 1 โรงเรียน รวม 3 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีจดักำรเรียนกำรสอนเน้นกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และเปิดหลักสูตรรูปแบบ Small Smart 
English Program (ใหม่) ใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้น
ปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษำ โดยระดับช้ันปฐมวัย เริ่มจำก 
ช้ันอนุบำล 1 ในปีกำรศึกษำ 2562 และระดับชั้นประถมศึกษำ 
เริ่มจำกชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 เป็นช้ันแรกในปีกำรศึกษำ 
2562  
2. โรงเรียนน ำร่องที่ได้รับกำรคดัเลือกให้จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรรูปแบบ Small Smart English Program (ใหม่) 
ได้รับกำรจัดสรรบุคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ โรงเรียนละ 2 อัตรำ รวมจ ำนวน 6 อัตรำ 

20,000 ก.นิเทศก์/ 
ศิริวรรณภา 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   1 พิจำรณำค้ดเลือก  ร.ร.น ำร่อง 
โรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน 3 โรงเรียน 
(อ ำเภอละ 1 โรงเรียน)จดัหลักสูตร
รูปแบบ Small Smart English 
Program  
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำและเปิดใช้
หลักสตูรรปูแบบ Small Smart English 
Program (ใหม่) ใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ 
ระดับชั้นปฐมวัย และ ระดับ
ประถมศึกษำ โดยระดับช้ันปฐมวยั เริ่ม
จำก ช้ันอนุบำล 1 และ ประถมศกึษำปี.
1 ในปีกำรศึกษำ 2562  
3 โรงเรียนน ำร่องด ำเนินกำรน ำหลักสูตร
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้น
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรกับนกัเรียน
ทุกคนทุกช้ันเรียนในระดับประถมศึกษำ 
4 นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน5 
ประเมินคุณภำพผูเ้รียนด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทุกคน                            
6 สรุปรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน 
 

3. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรตำมนโยบำยของเขต
พื้นที่ ข้อ 6 ส่งเสริมภำษำสู่สำกล อย่ำงน้อย 10 โรงเรยีน จำก 
13 โรงเรียน 
4. จ ำนวนโรงเรียนร้อยละ 80 จัดกำรเรยีนกำรสอนที่ส่งเสริม
ภำษำอำเซียน (ภำษำพม่ำ) 
5. ครูผู้สอนไดร้ับกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น ครูที่ผำ่นกำรอบรม Boot Camp, 
โรงเรียนที่จดักำรเรียนกำรสอนรูปแบบ EBE และครผูู้สอน
ภำษำอังกฤษท่ีเพิ่งได้รับกำรบรรจแุต่งตั้งเป็นครผูู้ช่วย เป็นต้น  
อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง   
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำย ข้อที่ 7  ผลงำนประจักษ์ชัด 
1. สร้ำงสื่อวีดีทัศน์จ้ำงเหมำท ำสื่อวีดี
ทัศน์ผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลศิ 3 เรื่อง 
2.ส่งมอบผลกำรวิเครำะห ์

1.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
มีผลงำนกำรปฏิบตัิที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 อย่ำงน้อย 3 ผลงำน 
2.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมผีลงำนกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 

45,000 ก.นิเทศก์/ 
พันวนา 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำยข้อท่ี 8 เร่งรัดนเิทศภำยใน 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
ประสบกำรณ์นิเทศภำยใน  
2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสรมิ
ประสิทธิภำพกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 
3.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน 99 โรงเรียน 

34,800 ก.นิเทศก์/ 
เบญจมาศ 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำย ข้อที่ 9 ใส่ใจระบบประกนั 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบประกันคณุภำพ 
และส่งเสรมิกำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน (SAR) ไปใช้พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ  
 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกดัไดร้ับกำรพัฒนำระบบ
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรรบักำร
นิเทศ ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  
 3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เปน็กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำร
เตรียมควำมพร้อมให้พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

35,350 ก.นิเทศก์/ 
กมลวรรธ ์
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   มำตรฐำนและระบบบริหำรจัดกำรงำน
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยั 
3 นิเทศ ติดตำม และตรวจสอบระบบ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ โรงเรียน
ประชำรัฐท่ีจะประเมินคณุภำพภำยนอก
รอบสี่รุ่นแรก 
4 นิเทศ ติดตำม และตรวจสอบระบบ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำเพื่อเตรยีม
ควำมพร้อม กลุม่เป้ำหมำยโรงเรียนท่ีมี
ควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกรอบ
สี่ ตำมคูม่ือปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
5.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

   

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำยข้อท่ี 11 ฝึกปรือควำมพรอ้ม
ปฐมวัย 
1 พัฒนำครูผู้สอนปฐมวยั  
- อบรมพัฒนำครูผูส้อนปฐมวัยเรื่องกำร
พัฒนำหลักสตูร กำรจดัท ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ และกำรผลิตสื่อ 

- กำรประเมินตรวจสอบกำรใช้ 

1.  ครูปฐมวยัทุกคนไดร้ับกำรพัฒนำให้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ
ในกำรผลติสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนภำษำระดับปฐมวัย 
2.  ครูปฐมวยัโรงเรียนน ำร่องโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทยทุกคน ไดร้ับกำรพัฒนำต่อยอดกำรท ำ
โครงงำนวิทยำศำสตรร์ะดับปฐมวยั 
3.  ครูปฐมวยัไดร้ับกำรนิเทศตดิตำมกำรใช้แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

121,600 ก.นิเทศก์/ 
คณาพร 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   หลักสตูรปฐมวยั 2561  
-นิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตรพร้อมน ำ
ผลกำรนิเทศมำต่อยอดท ำวิจัยหลกัสูตร 
2 :บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
-  อบรมพัฒนำคร ู
-  นิเทศติดตำม สรุปรำยงำนผล 
3 นิเทศติดตำมกำรจดัท ำและใช้แผนกำรจดั
ประสบกำรณ์ของสพฐ. 
- วำงแผน จัดท ำคู่มือและคัดลอก CD 
แผนกำรจดัประสบกำรณ์ของสพฐ ให้
โรงเรียน 
 

   

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนงำนตำม
นโยบำยข้อท่ี 12 ก้ำวไกลเทคโนโลย ี
1 พัฒนำครูผู้สอน เรื่องกำรจัดกำร
เรียนรูด้้วยด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล DLTV และ DLIT  
2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำต้นแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
3 ประกวดต้นแบบสื่อกำรเรียนรู้ 
 
 

1. โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 46 โรง 
2. โรงเรียนขนำดกลำงและใหญ่ จ ำนวน 53 โรง 
 

92,800 ก.นิเทศก์/ 
จินตนา 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ          
สพป.กำญจนบรุี เขต 2 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
1 กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
2 กำรประเมินผลระดับกลุม่โรงเรยีน 
3 กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

1) สถำนศึกษำในสังกัด  99  โรง 
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  12  ข้อ  
3) สรุปผลประเมินกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
 

220,000 ก.นิเทศก์/ 
ประคอง 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

กิจกรรมที่ 4 ข้ันสรุปผลและกำรรำยงำนผล 
ขั้นสรุปผลและกำรรำยงำนผล 
1 สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ 
2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 
3 จัดท ำรำยงำนผลโครงกำร 
4 เผยแพรผ่ลกำรประเมินโครงกำร 
 

1) สถำนศึกษำในสังกัด  99  โรง 
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  12  ข้อ  
3) สรุปผลประเมินกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
 
 

17,000 ก.นิเทศก์/ 
ประคอง 

  โครงกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ 
 สพป.กำญจนบรุี เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 5  กำรยกย่องเชิดชูเกยีรต ิ
1. ประกำศผลและมอบรำงวัล 
 

1) สถำนศึกษำในสังกัด  99  โรง 
2) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  12  ข้อ  
3) สรุปผลประเมินกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
 

80,000 ก.นิเทศก์/ 
ประคอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
17 3.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศกึษำเพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏบิัติงำน   
1 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำร   
2 ศึกษำดูงำน          

บุคคลำกรใน สพป.กำญจนบรุี เขต 2 จ ำนวน 73 คน             
187,000  

ก.พัฒฯ/ 
อุบลศร ี

 3.2 กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเลือ่นวิทย
ฐำนะที่สูงข้ึน 

กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงข้ึน 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ ว 
21 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลงำนเพื่อขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ ร้อยละ 80 ได้รับกำรเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 

              
30,000  

ก.บุคคล/ 
แมน/ 
เบ็ญจำ 

19 3.3 กำรให้ควำมรูด้้ำนกฎหมำยเกี่ยวกบักำร
ทุจริตและควำมผิดทำงวินัย ทำงระบบ 
AMSS++  

1. คิดวิเครำะห์ วำงแผนเพื่อจัดท ำโครงกำร 
(1)คัดเลือกกฎหมำย/ตัวอย่ำงควำมผิด 
เสนอผู้บังคับบญัชำให้ควำมเห็นชอบ 
(2)เผยแพร่ทำงระบบ AMSS++ 
(3)ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยเป็นรำยบุคคล
(กรณีร้องขอ) 
2.ด ำเนินกำรตำมข้อ(2) หรือ(3) 
3.สรุปผล 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2             

                   
-    

กฎหมำย 
และคด/ี 
ปฐม 

20 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรธุรกำรโรงเรยีน เพื่อ
พัฒนำเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผน 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรธรุกำรโรงเรียน 
4.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

1.ธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 99 คน    
2.คณะท ำงำนและวิทยำกร จ ำนวน 16 คน 

              
35,000  

ก.พัฒฯ/ 
อุบลศร ี
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

18 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

21 3.5 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

 ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผูส้ง่ผลงำน
ประเภทต่ำงๆ  

กิจกรรมกำรคัดเลือกเพื่อรบัรำงวลั  จ ำนวน  10  กิจกรรม               
15,000  

ก.พัฒฯ/ 
อุบลศร ี
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
22 4.1 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดหำ

และผลิตสื่อกำรจดักำรเรียนรู้ ยุค 4.0 
กำรจัดหำและจดัสรรสื่อกำรเรียนรู้ โรงเรียนขนำดเล็ก 44 โรงเรียน 

โรงเรียนขยำยโอกำส 27 โรงเรียน 
37,000 ก.นิเทศ/ 

ศน.ปณีตา 
ยุทธศาสตร์ที่  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
23 5.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำป ีของ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

1.ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
2.จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ 
3.ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำป ี
4.เสนอ กศจ. ให้ควำมเห็นชอบ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปฯี 
5.จัดท ำเลม่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
6.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด  สพป.กำญจนบรุี เขต  2 จ ำนวน 
36 คน 
2. นำยกสมำคมผู้บริหำร และประธำนกลุ่มโรงเรียน จ ำนวน 
16 คน 
3. ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุม่โรงเรียน  13 คน 

170,000 ก.นโยบำย 
และแผน/ 
ณัฐกำญจน ์

24 5.2 เพชรเสมำกำญจน์ 2 1.ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำคูม่อื/เกณฑ ์ 
2.ประชุมประธำนชุดประเมิน/ด ำเนินกำร
ประเมิน 
3.กำรมอบรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 15 คน 
2. ครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 50 คน 
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน   5 คน 
4. ลูกจ้ำง  จ ำนวน  5 คน 

   65,000           ก.พัฒน์/ 
อุบลศร ี
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

25 5.3 ส่งเสริมกิจกรรมกำรมสี่วนร่วมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมงำนรัฐพิธีงำนอนุรักษ ์ส่งเสริม
ประเพณี/วัฒนธรรมตำมภำรกิจของหน่วยงำน    

จัดกิจกรรมพัฒนำกำรมีส่วนร่วมตำมภำรกจิของหน่วยงำน จ ำนวน 
15 กิจกรรม 

    
200,000         

ก.อ ำนวย 
กำร. 
/อรดำ 

26 5.4 ประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  

1 จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ (รองผอ.
สพป.) และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
2 จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
3 จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน 

1 จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ (รองผอ.สพป.) และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
จ ำนวน  48 ครั้ง 
2. จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 12 ครั้ง 
3. จัดประชุมบุคลำกรส ำนักงำน จ ำนวน 11 ครั้ง 

           
100,000  

ก.อ ำนวย 
กำร 
./ธิรดำ 

27 5.5 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 

 ประชุมคณะกรรมกำรตำมภำรกจิกลุ่ม   1.กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจงำนครบทุกกิจกรรม จ ำนวน 15 
กิจกรรม  
2.กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จในทุก
กิจกรรม 

              
30,000  

ก.บุคคล/ 
นงนุช 

28 5.6 สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำนตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ 

1  กำรขับเคลื่อนมำตรฐำน    สู่กำรปฏิบัติ 
ปีงบประมำณ 2562 
2 ตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

1.ผู้บริหำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน     6    คน  
2.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   จ ำนวน  10    คน 
3.คณะท ำงำนผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด  จ ำนวน    34    คน 

              
20,000  

ก.อ ำนวย 
กำร 

./กมลวรรณ 

29 5.7 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชี และพสัด ุ 

1.อบรมช้ีแจงกำรปฏิบตัิงำน จ ำนวน 150คน 
2.เร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ปฏบิัติงำนด้ำนกำรเงิน 
จ ำนวน 300 คน 

              
50,000  

ก.กำรเงิน/ 
ชนำฎ์นันช ์

30 5.8 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมควำม
จ ำเป็นเฉพำะกิจ 
 

 ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิตำมควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนของสพป.กจ เขต 2  

 โรงเรียนในสังกัดและสพป.กำญจนบุรี เขต 2           
163,000  

สพป.กจ.2 

หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

31 5.9 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรจดัเก็บข้อมูล
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Education 
Management Information System : 
EMIS) 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัเก็บข้อมลูระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Education 
Management Information System : 
EMIS) 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลของโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 101 
โรงเรียน 
2 มีกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ จ ำนวน 101 โรงเรียน 
 
 

              
15,750  

ก.แผน/ 
เจษฎำ 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

32 5.10 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของกลุ่ม
นโยบำยและแผน 

1. กำรจัดท ำแผนและชี้แจงนโยบำย 
2. ตรวจสอบอำคำรเรยีน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆและจดัสรรงบประมำณ
ประจ ำป ี2562ให้กับสถำนศึกษำ    
3. กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน     
 

1. สถำนศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนได้จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณได้รับกำรตรวจสอบสภำพควำมเสียหำย ควำมช ำรดุทรดุ
โทรม จ ำนวน 101 แห่ง และโรงเรียนท่ีไดร้ับ 
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำป ี2562 ได้รบักำรตรวจสอบติดตำม
กำรไดร้ับจัดสรรงบประมำณดังกลำ่ว 
2.จัดประชุมช้ีแจงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและรับผดิชอบตัวช้ีวัด  
3.จัดท ำเอกสำรรำยงำนผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ศึกษำธิกำรภำค 4 จ ำนวน 40 เลม่, เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 20 เล่ม 
และจัดท ำเอกสำรคู่มือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2561 จ ำนวน 20 เลม่  
 

              
28,000  

ก.แผน/ 
อินทิรำ 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
 

33 5.11 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ               
15,000  

ก.DL ICT/ 
เจษฎำ 

หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 
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ล าดับที ่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 

ได้รับ
จัดสรร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

34 5.12 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรจดัเก็บข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคล (Data Management 
Center : DMC) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล (Data Management Center : 
DMC) สิ้นปีกำรศึกษำ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล (Data Management Center : 
DMC) ภำคเรยีนที่ 1  
3.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

1 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลของโรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 101 
โรงเรียน 
2 มีกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลจ ำนวนนักเรียนรำยบุคคลในระบบ 
จ ำนวน 101 โรงเรยีน 

              
31,500  

ก.แผน/ 
เจษฎำ 
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

35 5.13 กำรตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำรของ
สพป./สถำนศึกษำ  

1.ประชุมทีมงำนเพื่อวำงแผนตรวจสอบ  
2. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำป ี
3. ตรวจสอบ สพป.กำญจนบรุี เขต 2 
และสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน 20 โรงเรียน 
3.สรุปผลและจัดท ำรำยงำนผล     
 

1) ตรวจสอบส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 
2) ตรวจสอบสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  20  โรงเรียน   
3) ตรวจหน่วยรับตรวจตำมที่ ผอ.สพป.กำญจนบรุี เขต 2  สั่งกำร 

              
10,800  

ตสน./ 
สุรำงค ์
 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง 

36 5.14 พัฒนำส ำนักงำนให้เอื้อต่อกำรบรกิำร ปรับปรุงซ่อมแซมตำมภำรกจิเร่งดว่น ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและสภำพภูมิทัศน์ รวมทั้งห้องปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ให้มีควำมปลอดภัยสวยงำม 
 

              
17,400  

อนก./ 
นรำทิพย์ 
หมำยเหต ุ
โครงกำร 
ส ำรอง  
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำร

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

 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ 

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

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

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

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

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

ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  
3. กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมให้ทุก

ภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
4. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้บุคลำกรทุกระดับ

รับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง  
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ จึง
ก ำหนดกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ดังนี้ 

 
   15 เมษำยน 2562 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562)  
   15 กรกฎำคม 2562 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน  (ตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2562)  
   15 ตุลำคม 2562  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)  

 
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน

และหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง  
7. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 อย่ำงเคร่งครัด 
ทั้งนี้กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนให้

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำม

วัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที่ 460/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
…………………………………………………….. 

          ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดท า(ร่าง)
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,แผนการศึกษาชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579)  ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า(ร่าง)
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
๒. นายปกรณ ์    ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2        รองประธานกรรมการ 
๓. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          กรรมการ   
๔. นายอารักษ์     วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ 
๕. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2             กรรมการ 
๖. นางพรกมล    ปลาอ่อน       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                      กรรมการ 
๗. นายประคอง  บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
๘. นายแมน       ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                             กรรมการ 
๙. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร     ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
๑๐. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี    ผอ.กลุ่มอ านวยการ               กรรมการ 
๑๑. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                  กรรมการ   

 ๑๒. นายอุดม    สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ      กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                         กรรมการ 

๑๔. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   กรรมการ 
๑๕. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
๑๖. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๘. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๐. นางสาวนิภา สุขพิทักษ์      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๑. นางชลณา ม่วงหวาน       ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๒. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๓. นางปณีตา ตะพังพินิจการ      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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๒๔. นางคณาพร สาครเสถียรกุล      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุภาพ จัดละ       ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๖. นายชัยศักดิ์ ไชยค าวัง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒๗. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒๘. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ    กรรมการ 
๒๙. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางสาวณัฐกาญจน์  สมคิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๓๑. นางมุคครินทร์  บุษภา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวธิติยา  อ่อนวิมล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางสาวรุ่งนภา  สืบแย้ม      ลูกจ้างชั่วคราว      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าที ่จัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย     
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

                                                                
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที่  467/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
…………………………………………………….. 

          ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ,แผนกำรศึกษำชำติ 20 ป ี             
(พ.ศ.2560-2579)  ,นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ในระหว่ำงวันที่ 22-23  ตุลำคม  2561  ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี ดังนั้น เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม   
จงึแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. นำยอำดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2              รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคุณำพิชศน์  แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          กรรมกำร   
4. นำยอำรักษ ์    วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                                กรรมกำร 
5. นำยนิพนธ์    ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2             กรรมกำร 
6. นำงพรกมล    ปลำอ่อน       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                      กรรมกำร

ท าหน้าที ่ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้ค ำปรึกษำ เพ่ือด ำเนินงำนให้ 
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. นำยอำดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2               รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคุณำพิชศน์  แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                   กรรมกำร             
4. นำยอำรักษ์   วิเศษสิงห์       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2             กรรมกำร 
5. นำงพรกมล    ปลำอ่อน       รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                      กรรมกำร 
6. นำยปรีชำ  ศรีนวล  รองนำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอท่ำมะกำ       กรรมกำร 
7. นำยพีระพล  ปฏิทัศน์  นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอพนมทวน          กรรมกำร 
8. นำยธนิต  โพธิ์เจริญ อุปนำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอห้วยกระเจำ               กรรมกำร 
9. นำยประคอง   บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
10. นำยแมน       ค ำวงษ์          ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                             กรรมกำร 
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11. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              กรรมกำร 
12. นำงสำวกมลวรรณ พลอยม ี   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
13. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                   กรรมกำร   

 14. นำยอุดม    สืบบุก  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ                   กรรมกำร 
 15. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 16. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       กรรมกำร 
 17. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี          กรรมกำร 
 18. นำยเสนอ  ลักษณุกิจ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระแท่น         กรรมกำร 
 19. นำยสฤษดิ์   กองสิน  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพงตึก         กรรมกำร 
 20. นำยบุญช่วย   เสลำลักษณ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนสนำมแย้         กรรมกำร 
 21. นำยไพวิทย์   ใจกล้ำ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนทวน         กรรมกำร 
 22. นำยบุญทรง   สัปปุริสสกุล ประธำนกลุ่มโรงเรียนห้วยสะพำน         กรรมกำร 
 23. นำยพนมรักษ์   อำจปักษำ ประธำนกลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี         กรรมกำร 
 24. นำยวิชำ  จุลทรักษ์  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพังตรุ         กรรมกำร 
 25. นำย ธรรมะ   เที่ยงธรรม ประธำนกลุ่มโรงเรียนรำงหวำย              กรรมกำร 
 26. นำงอนงค์    หอมทวนลม ประธำนกลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจำ-วังไผ่        กรรมกำร 
 27. นำยบรรพต   ท่ำน้ ำตื้น ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ         กรรมกำร 
 28. ว่ำที่ ร.อ.เมธี  ทองรอด ผอ.โรงเรียนบ้ำนไผ่สี             กรรมกำร 
 29. นำยอำทิตย์  โยมด้วง  ผอ.โรงเรียนวัดเขำสำมสิบหำบ                       กรรมกำร 
 30. นำยอ ำนำจ  คุ้มญำติ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนเขำช่อง          กรรมกำร 
 31. นำยโกวิท  ทั่วจบ       ผอ.โรงเรียนวัดส ำนักคร้อ          กรรมกำร 
 32.นำงสำววำรุณี ตะโกภู่  ผอ.โรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน          กรรมกำร 
 33. นำยวินัย  ทองดี  ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนตำลเสี้ยน         กรรมกำร 
 34. นำงชัชฎำพร  โชคสงวนทรัพย์ ผอ.ร.ร.วัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)       กรรมกำร 
          35. นำยนภภูมิ   พรมแดน ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองกรด         กรรมกำร 
 36. ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร์   จงถวลิ ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนสระ          กรรมกำร 
 37. นำยสมำน    สีสังข์งำม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหลุมหิน          กรรมกำร 

38. นำงสำวอัจฉรี  จ ำนงกุล ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก         กรรมกำร 
39. นำงสุรีพร  บ ำรุงชล           ผอ.โรงเรียนวัดพังตรุ          กรรมกำร 

 40. นำงยลพรรษย์   ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนซ่อง          กรรมกำร 
41. นำงสำวอัจฉรำภรณ์  บัวลังกำ    ผอ.โรงเรียนบ้ำนตลุงใต้          กรรมกำร 
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 42. นำงดวงฤดี    สมจิต  ผอ.โรงเรียนบ้ำนโครำช          กรรมกำร 
 43. นำยอภิชำต  แก่นน้อย ผอ.โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ          กรรมกำร 
 44. นำยวิรัช  กุ้ยอ่อน  ผอ.โรงเรียนสำลวนำรำม                             กรรมกำร 
 45. นำงสมหมำย  ลิขิตธนำนันท์ ผอ.โรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142         กรรมกำร 
 46. นำงสำวรจนำ  วรรณะ          ผอ.โรงเรียนวัดนำพระยำ           กรรมกำร 
 47. นำงสำวจินตนำ   สุขสมแดน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
 48. นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 49. นำงสำวสุภำพ  จัดละ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
 50. นำงนงนุช   ก้ำนเหลือง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 51. นำงนรำทิพย์   สอำดเอ่ียม นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 52. นำงอรดำ  ยำงงำม  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร         กรรมกำร 
 53. นำงสำวศศิพร  ศรีแก้ว นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร         กรรมกำร 
 54. นำงสำวเบ็ญจำ กำกะนิก นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
 55. นำยปฐม  แจ้งธรรมมำ นิติกรช ำนำญกำร           กรรมกำร 
 56. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำร 

 57. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร        กรรมกำร 
 58. นำยนิพนธ์    ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 59. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยละแผน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 60. นำงสำวณัฐกำญจน์ สมคิด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

61. นำงมุคครินทร์   บุษภำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 62. นำงสำวรุ่งนภำ  สืบแย้ม ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ท าหน้าที ่จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์
จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

1. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร        ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพงษ์   เหรียญทอง พนักงำนธุรกำร ส.4           กรรมกำร 
3. นำยรุ่ง   เนื้อแตงเย็น  พนักงำนธุรกำร ส.4           กรรมกำร 
4. นำยจ ำเนียร   เขียวแก้ว ช่ำงระบบประปำ  ระดับ 2          กรรมกำร 
5. นำงมุคครินทร์   บุษภำ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภำพ จัดเตรียมสถำนที่และจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม    
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 
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4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน            ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรดำ  ยำงงำม  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3. นำงธิรดำ ฆำรสินธุ์นภำ  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
3. นำงมุคครินทร์   บุษภำ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร

 4. นำงสำวรุ่งนภำ   สืบแย้ม ลูกจ้ำงชั่วครำว        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 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. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับสมบูรณ์ 
1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน         ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร       กรรมกำร 
3. นำงมุคครินทร์   บุษภำ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวณัฐกำญจน์    สมคิด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท าหน้าที ่ จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับสมบูรณ์ 

7. 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 
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    สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2561 

                                                                
              (นำยอำดุลย์   พรมแสง) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
                                                           ท่ี   468 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ.2562 
…………………………………………………….. 

          ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการบริหารจัดการส านักงาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี ้  

1. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                             ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                 รองประธานกรรมการ 
3. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     กรรมการ             
4. นายอารักษ์   วิเศษสิงห์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2               กรรมการ 
5. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2               กรรมการ 
6. นางพรกมล    ปลาอ่อน       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                         กรรมการ 
7. นายประคอง   บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         กรรมการ 
8. นายแมน       ค าวงษ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                                กรรมการ 
9. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ 
10. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี     ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 กรรมการ 
11. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      กรรมการ   

 12. นายอุดม    สืบบุก  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ                      กรรมการ 
 13. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                                   กรรมการ 
 14. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา                     กรรมการ 
 15. นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี             กรรมการ 
 16. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน               กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
    สั่ง  ณ  วันท่ี   19  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

     

                                                                
              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 



 
 

 
 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร 034-579234 

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


