คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำกำญจนบุ รี เขต 2 ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำสู่
ควำมสำเร็จตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น แนวทำง กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ซึ่งได้มีกำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจำปีกับนโยบำยระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สู่กำรปฏิบัติในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้ รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติกำรประจำปี
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เป้ำหมำยควำมสำเร็จที่กำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนระดม
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ
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ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงวันที่ 17 สิ งหำคม 2553 มีภำรกิจใน
กำรกำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค มีคุณภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนำไปสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21
โดยมี ทิ ศ ทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ ต อบสนองต่ อ นโยบำยของรั ฐ บำล กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1.1. สถำนที่ตั้ง
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำง
จังหวัดกำญจนบุรี ประมำณ 25 กิโลเมตร มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำกร
วัยเรียนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่ำมะกำ อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจำ มีโรงเรียนใน
สังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพื้นที่โดยรวมประมำณ 1,498.58 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
 ทิศเหนือ
 ทิศตะวันออก
 ทิศใต้
 ทิศตะวันตก

ติดอำเภอเลำขวัญ (กำญจนบุรี)
ติดอำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอำเภอกำแพงแสน (นครปฐม)
ติดอำเภอบ้ำนโป่ง (รำชบุรี)
ติดอำเภอบ่อพลอย (กำญจนบุรี) และอำเภอท่ำม่วง (กำญจนบุรี)

1.2. เขตพื้นที่บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำในเขตพื้นที่อำเภอท่ำมะกำ อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจำ รวม 29 ตำบล 305 หมู่บ้ำน
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
เทศบำล/ตำบล
(แห่ง)
ท่ำมะกำ
17
148
9
พนมทวน
8
91
5
ห้วยกระเจำ
4
66
2
รวม
29
305
16
ที่มำ : รำยงำนสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 สำนักงำนสถิติจังหวัดกำญจนบุรี
อำเภอ

ตำบล (แห่ง)

หมู่บ้ำน (แห่ง)

อบต.
(แห่ง)
12
5
2
19

พื้นที่ (ตร.ก.ม.)
340.80
535.78
622.00
1,498.58

~2~
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1.3. ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
จำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จำแนกตำมสังกัด
ระดับกำรศึกษำ
สังกัด
ม.1-ม.6

ป.4 - ม.6

-

26

1

-

-

101

1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

-

-

-

-

-

8

-

8

1.3 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

2

-

1

-

9

25

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

1

9

-

143

อ.1-ม.3

74

ป.1-ป.6

-

อ.1 -ป.6

1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อ.1 - อ.3

อ.1-ม.6

รวม
(โรงเรียน)

กระทรวงศึกษำธิกำร
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

2. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

กระทรวงมหำดไทย
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน

25 80

รวม
ที่มำ : กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ

~4~
1.3.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ตำรำงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
ระดับ

อนุบำล 1 (3 ขวบเดิม)
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ

ปีกำรศึกษำ
2561
2562
ระดับก่อนประถมศึกษำ
643
644
1,553
1,557
1,738
1,581
3,934
3,782
ระดับประถมศึกษำ
2,013
1,917
1,681
1,823
1,631
1,636
1,732
1,621
1,858
1,914
10,829

1,699
1,804
10,500

2563
575
1,473
1,589
575
1,719
1,788
1,809
1,638
1,638
1,667
10,259

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

896
791
682

820
809
710

2,369
2,339
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

796
755
755
2,306

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

78
37
29
144

59
47
30
136

65
49
45
159

รวม

17,276

16,757

16,361

มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6

ที่มำ : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561 - 2563 กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ

~5~
ตำรำงสรุปจำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ระดับชั้น

เพศ
หญิง
276
740
748
1,764
827
828
871
801
785
826
4,938
348
365
360
1,073
43
30
29
102

รวม

จำนวนห้องเรียน

อนุบำลปีที่ 1
อนุบำลปีที่ 2
อนุบำลปีที่ 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย

ชำย
299
733
841
1,873
892
960
938
837
853
841
5,321
448
390
395
1,233
22
19
16
57

575
1,473
1,589
575
1,719
1,788
1,809
1,638
1,638
1,667
10,259
796
755
755
2,306
65
49
45
159

46
108
110
264
112
113
113
111
110
110
669
33
34
34
101
2
2
2
6

รวมทั้งสิ้น

8,484

7,877

16,361

1,040

ที่มำ : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2563 กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ
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1.3.4. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวนครูที่จบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ)
ที่

ประเภท

ต่ำกว่ำปริญญำ

ปริญญำตรี

ตรี
ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

ปริญญำโท

รวม

ช.

ญ.

ปริญญำเอก

รวม

ช.

ญ.

รวม

1

1

2

1 ผอ.โรงเรียน

49

37

86

2

2

9

11

รอง ผอ.โรงเรียน

รวม
ช.

ญ.

รวม

50

38

88

3 ข้ำรำชกำรครู

145 604 921

23

126 149

168

730

898

รวม

145 604 921

74

172 246

218

768

986

ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
จำนวนพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวนพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงที่จบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ)
ที่

ประเภท

ปริญญำตรี

ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ช.

ญ.

รวม

1 พนักงำนรำชกำร

ช.

ญ.

ปริญญำโท

รวม

ช.

ญ.

รวม

ปริญญำเอก
ช.

ญ.

รวม

รวม
ช.

ญ.

รวม

7

18

25

7

18

25

2 ลูกจ้ำงชั่วครำว

6

31

37

6

31

37

รวม

13

49

62

13

49

62

ครูอัตรำจ้ำง/

ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว ในสำนักงำน
จำนวน
ที่

ประเภท

1 ผู้อำนวยกำร สพป.

แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ตำม
กรอบตำม
ต่ำ
บัญชี
ป.
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
กว่ำ
ป.โท
ถือจ่ำย
ตรี
(อัตรำ)
ป.ตรี
(อัตรำ)
1
1

2 รองผู้อำนวยกำร สพป.

6

4

3 กลุ่มอำนวยกำร

5

5

9

9

5 กลุ่มนโยบำยและแผน

5

6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
7 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

ป.
เอก

รวม

1

1

4

4

3

2

5

2

4

8

5

1

4

5

9

9

6

3

9

20

20

8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

6

6

6

6

9 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร

1

1

1

1

2

2

1

11 กลุ่มกฎหมำยและคดี

2

2

1

12 หน่วยตรวจสอบภำยใน

2

2

13 ลูกจ้ำงประจำ

6

6

5

1

14 ลูกจ้ำงชัว่ ครำว

10

-

4

6

4

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

กำรจัดกำรศึกษำ

10

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563)

2

2

8

2

12

1
1

2

2

2
6

1

10
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1.4. กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่
กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
วิชำ

ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ
ภำษำไทย
48.31
49.07
-0.76
คณิตศำสตร์
32.72
32.90
-0.18
วิทยำศำสตร์
34.58
35.55
-0.97
ภำษำอังกฤษ
29.89
34.42
-4.53
รวมเฉลี่ย
36.38
37.99
-1.61
จำกตำรำงที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ
พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.61)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงลำดับควำม
ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้ วิชำคณิตศำสตร์ (-0.18) วิชำภำษำไทย (-0.76) วิชำวิทยำศำสตร์
(-0.97) และวิชำภำษำอังกฤษ (-4.53)
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่
กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
วิชำ

ระดับเขตพื้นที่

ระดับประเทศ

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ

ภำษำไทย

52.59

55.14

-2.55

คณิตศำสตร์

23.06

26.73

-3.67

วิทยำศำสตร์

27.99

30.07

-2.08

ภำษำอังกฤษ

28.87

33.25

-4.38

รวมเฉลี่ย

33.13

36.30

-3.17

จำกตำรำงที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ
พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-3.17)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงลำดับควำม
ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้ อยไปหำมำก ดัง นี้ วิช ำวิทยำศำสตร์ (-2.08) วิช ำภำษำไทย (-2.55) และวิช ำ
คณิตศำสตร์ (-3.67) วิชำภำษำอังกฤษ (-4.38)
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่
กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
วิชำ

ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ
ภำษำไทย
40.32
42.21
-1.89
คณิตศำสตร์
16.70
25.41
-8.71
วิทยำศำสตร์
22.70
29.20
-6.50
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
31.50
35.70
-4.20
ภำษำอังกฤษ
24.06
29.20
-5.14
รวมเฉลี่ย
27.06
32.34
-5.29
จำกตำรำงที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ
พบว่ำ ในภำพรวม คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-5.29)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ ทุกวิชำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรียงลำดับควำม
ต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้ วิชำภำษำไทย (-1.89) วิชำสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
(-4.20) วิชำภำษำอังกฤษ (-5.14) วิชำวิทยำศำสตร์ (-6.50) และ วิชำคณิตศำสตร์ (-8.71)
ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วิชำ

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ

ภำษำไทย

55.74

48.31

-7.43

คณิตศำสตร์

36.67

32.72

-3.95

วิทยำศำสตร์

39.23

34.58

-4.65

ภำษำอังกฤษ

33.85

29.89

-3.96

รวมเฉลี่ย
41.37
36.38
จำกตำรำงที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

-4.99
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-

2562 พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น ลดลง ดังนี้ (-4.99) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี
กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ
- วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-7.43)
- วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.95)
- วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-4.65)
- วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.96)
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ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วิชำ

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ

ภำษำไทย

49.94

52.59

+2.65

คณิตศำสตร์

25.46

23.06

-2.40

วิทยำศำสตร์

33.58

27.99

-5.59

ภำษำอังกฤษ

25.94

28.87

+2.93

33.73

33.13

-0.60

รวมเฉลี่ย

จำกตำรำงที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2562
พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น มีพัฒนำกำรลดลง (-0.60) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี
กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ
- วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.65
- วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.40)
- วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-5.59)
- วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.93
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ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วิชำ

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ

ภำษำไทย

42.63

40.32

-2.31

คณิตศำสตร์

19.55

16.70

-2.85

วิทยำศำสตร์

26.10

22.70

-3.40

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

30.75

31.50

0.75

ภำษำอังกฤษ

24.24

24.06

-0.18

28.65

27.06

-1.59

รวมเฉลี่ย

จำกตำรำงที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2561-2562 พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำ ทุกระดับชั้น ลดลง (-1.59) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยปี
กำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ
- วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.31)
- วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-2.85)
- วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.40)
- วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.75
- วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.18)
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จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกตำมศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
(School Performance Center : SP Center)
ที่
1

กลุ่มโรงเรียน
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

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

โรงเรียน ท่ำมะกำ 2

2. บ้ำนหนองตำแพ่ง

โรงเรียน ท่ำมะกำ 1

2

โรงเรียน

3. บ้ำนรำงกระต่ำย“พิริยะประชำวิทยำคำร”
4. บ้ำนหนองตำคง
5. วัดตะคร้ำเอน
6. วัดสำนักคร้อ
7. วัดท่ำเรือ “อุตสำหะวิทยำคำร”
8. วัดใหม่เจริญผล
3

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. วัดพระแท่นดงรัง

โรงเรียน ท่ำมะกำ 3

2. บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร
3. บ้ำนดอนรัก
4. บ้ำนหนองลำน
5. บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ
6. วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142
7. วัดหนองไม้แก่น

หมำยเหตุ
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ที่

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน
8. บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
9. ประชำวิทยำคำร
10. บ้ำนดอนตำลเสี้ยน
11. บ้ำนอุโลกสี่หมื่น

4

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. วัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”

โรงเรียน ท่ำมะกำ 4

2. วัดเขำสำมสิบหำบ
3. บ้ำนหนองหิน
4. บ้ำนเขำช่อง
5. วัดเขำใหญ่
6. บ้ำนชำยธูป
7. วัดเขำตะพั้น
8. วัดดอนเขว้ำ
9. วัดหนองพลับ
10. วัดท่ำกระทุ่ม
11. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร)

5

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 5

2. วัดดอนขมิ้น
3. วัดคร้อพนัน
4. วัดกระต่ำยเต้น
5. บ้ำนท่ำพะเนียง
6. ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
7. วัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)
8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง)
9. วัดดงสัก “หมั่นวิทยำคำร”

6

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. วัดบ้ำนทวน

โรงเรียน พนมทวน 1

2. บ้ำนดอนสระ

หมำยเหตุ

~ 14 ~
ที่

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน
3. วัดพังตรุ
4. บ้ำนบ่อบ่อระแหง
5. บ้ำนโป่งกูป
6. บ้ำนกระเจำ
7. วัดเบญพำด

7

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. วัดดอนเจดีย์

โรงเรียน พนมทวน 2

2. วัดบ้ำนน้อย
3. บ้ำนหนองขุย
4. บ้ำนสระลุมพุก
5. เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ)บ้ำนวังรัก
6. ห้วยสะพำน
7. วัดนำพระยำ
8. บ้ำนรำงยอม
9. บ้ำนห้วยด้วน
10. วัดวังรัก
11. บ้ำนหลุมหิน
12. วัดทุ่งสมอ

8

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. อนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)

โรงเรียน พนมทวน 3

2. บ้ำนโครำช
3. บ้ำนดอนเตำอิฐ
4. บ้ำนหนองจอก
5. บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105
6. วัดสำลวนำรำม
7. บ้ำนบ่อหว้ำ
8. บ้ำนหนองโพธิ์
9. บ้ำนดอนมะขำม

หมำยเหตุ

~ 15 ~
ที่
9

กลุ่มโรงเรียน

โรงเรียน

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. อนุบำลห้วยกระเจำ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 1

2. บ้ำนเขำศำลำ
3. บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ
4. บ้ำนทัพพระยำ
5. บ้ำนเขำกรวด
6. บ้ำนซ่อง
7. บ้ำนไพรงำม
8. บ้ำนวังไผ่
9. บ้ำนหนองตำยอด
10. บ้ำนอ่ำงหิน
11. บ้ำนนำใหม่

10

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

1. วัดดอนแสลบ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 2

2. วัดหนองปลิง
3. วัดเขำรักษ์
4. บ้ำนตลุงใต้
5. บ้ำนพนมนำง
6. บ้ำนหนองนำงเลิ้ง

11

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ
โรงเรียน ห้วยกระเจำ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บ้ำนไผ่สี
บ้ำนห้วยยำง
บ้ำนสระจันทอง
บ้ำนสระลงเรือ
บ้ำนหนองเจริญสุข
เมตตำจิตต
บ้ำนห้วยลึก

หมำยเหตุ

~ 16 ~

จำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563 จำแนกตำมอำเภอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ที่

ชื่อโรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

อำเภอท่ำมะกำ
บ้ำนท่ำมะกำ
วัดคร้อพนัน
บ้ำนหนองลำน
วัดกระต่ำยเต้น
อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูปทิศ
วัดดอนขมิ้น
วัดใหม่เจริญผล

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20

ตำบล

อำเภอ

อ.1-ป6

5
7
11
2
7
3
2

ท่ำมะกำ
ท่ำไม้
ท่ำมะกำ
ท่ำไม้
ท่ำมะกำ
ดอนขมิ้น

ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ

/

ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
พงตึก
พงตึก
ท่ำเสำ
โคกตะบอง

ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ

/
/

พงตึก
โคกตะบอง
ยำงม่วง
ยำงม่วง
สนำมแย้
สนำมแย้
ยำงม่วง

ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ

/
/
/
/
/
/
/

1
7
8
บ้ำนรำงกระต่ำย "พิริยะประชำวิทยำคำร"
บ้ำนหนองตำคง
13
วัดตะคร้ำเอน
1
วัดสำนักคร้อ
2
บ้ำนบึงวิทยำ
9
วัดดงสัก "หมั่นวิทยำคำร"
4
เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง) 1
2
ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
บ้ำนชำยธูป
5

วัดเขำตะพั้น
วัดห้วยตะเคียน
วัดหนองโรง
วัดเขำสะพำยแร้ง
วัดสนำมแย้
บ้ำนหนองกรด

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ

หมู่

วัดท่ำเรือ"อุตสำหะวิทยำคำร"
บ้ำนหนองตำแพ่ง

วัดหนองพันท้ำว
21 (พรประชำวิทยำคำร)

22
23
24
25
26
27

ที่อยู่

6
6
3
7
2
6
5

เทศบำล ต.ท่ำเรือ
เทศบำล ต.ท่ำเรือ

อ.1-ม.
3

อ.1-ม.6

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมำย
เหตุ

~ 17 ~
ที่

โรงเรียน

28 วัดทุ่งมะกรูด
29 บ้ำนทุ่งประทุน
30 วัดดอนชะเอม
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ที่อยู่
หมู่

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ

ตำบล

อำเภอ

อ.1-ป6

4 ดอนชะเอม
5 ดอนชะเอม
1 ดอนชะเอม

ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ

/
/
/

วัดหวำยเหนียว "ปุญสิริวิทยำ"
4 วัดหวำยเหนียว
วัดเขำสำมสิบหำบ
8 เขำสำมสิบหำบ
บ้ำนหนองหิน
1 เขำสำมสิบหำบ
บ้ำนเขำช่อง
8 เขำสำมสิบหำบ
วัดหนองพลับ
11 แสนตอ
วัดท่ำกระทุ่ม
1 แสนตอ
วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร)
4 แสนตอ
บ้ำนดอนเขว้ำ
6 แสนตอ
บ้ำนดอนตำลเสี้ยน
5 อุโลกสี่หมื่น
บ้ำนอุโลกสี่หมื่น
6 อุโลกสี่หมื่น
บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
3 อุโลกสี่หมื่น
ประชำวิทยำคำร
4 อุโลกสี่หมื่น
วัดพระแท่นดงรัง
10 พระแท่น
วัดหนองลำน
3 หนองลำน
วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142 2 หนองลำน
บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร
4 พระแท่น
บ้ำนดอนรัก
6 พระแท่น
บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ
4 หนอนลำน
วัดหนองไม้แก่น
6 หนองลำน
รวมอำเภอท่ำมะกำ (49 โรงเรียน)

ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ

อ.1-ม.
3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อ.1-ม.6

หมำย
เหตุ

~ 18 ~
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียน
อำเภอพนมทวน
วัดบ้ำนทวน
บ้ำนดอนมะขำม
วัดสำลวนำรำม
บ้ำนบ่อหว้ำ
บ้ำนหนองโพธิ์
บ้ำนดอนสระ
วัดห้วยสะพำน
วัดทุ่งสมอ
บ้ำนห้วยด้วน
บ้ำนวังรัก
บ้ำนหลุมหิน
วัดนำพระยำ
บ้ำนรำงยอม
วัดดอนเจดีย์
วัดบ้ำนน้อย
บ้ำนหนองขุย
บ้ำนสระลุมพุก

ที่อยู่
หมู่

ตำบล

9 พนมทวน
1 ดอนตำเพชร
7 ดอนตำเพชร
9 ดอนตำเพชร
8 ดอนตำเพชร
6 พนมทวน
2 หนองโรง
2 ทุ่งสมอ
5 หนองโรง
7 หนองโรง
10 หนองโรง
6 หนองโรง
8 หนองโรง
2 ดอนเจดีย์
3 ดอนเจดีย์
4 หนองสำหร่ำย
1 หนองสำหร่ำย
5 หนองสำหร่ำย
เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ)
วัดพังตรุ
1 พังตรุ
บ้ำนบ่อระแหง
5 พังตรุ
บ้ำนโป่งกูป
4 พังตรุ
บ้ำนกระเจำ
4 พังตรุ
วัดเบญพำด
2 พังตรุ
อนุบำลพนมทวน
2 รำงหวำย
บ้ำนโครำช
15 รำงหวำย
บ้ำนดอนเตำอิฐ
15 รำงหวำย
บ้ำนหนองจอก
4 รำงหวำย
บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105
5 รำงหวำย
รวมอำเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ
อำเภอ

อ.1-ป.6

พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน

/
/

อ.1-ม.
3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อ.1-ม.6

หมำย
เหตุ

~ 19 ~
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โรงเรียน

ที่อยู่
หมู่

ตำบล

อำเภอห้วยกระเจำ
อนุบำลห้วยกระเจำ
3 ห้วยกระเจำ
บ้ำนซ่อง
13 ห้วยกระเจำ
บ้ำนไพรงำม
15 ห้วยกระเจำ
บ้ำนเขำศำลำ
7 ห้วยกระเจำ
บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ
11 ห้วยกระเจำ
บ้ำนทัพพระยำ
8 ห้วยกระเจำ
บ้ำนเขำกรวด
5 ห้วยกระเจำ
วัดสระลงเรือ
1 สระลงเรือ
บ้ำนหนองเจริญสุข
7 สระลงเรือ
เมตตำจิต
4 สระลงเรือ
บ้ำนห้วยลึก
6 สระลงเรือ
บ้ำนห้วยยำง
3 สระลงเรือ
บ้ำนสระจันทอง
5 สระลงเรือ
บ้ำนไผ่สี
2 สระลงเรือ
วัดดอนแสลบ
1 ดอนแสลบ
วัดหนองปลิง
10 ดอนแสลบ
วัดเขำรักษ์
5 ดอนแสลบ
บ้ำนตลุงใต้
6 ดอนแสลบ
บ้ำนพนมนำง
2 ดอนแสลบ
บ้ำนหนองนำงเลิ้ง
8 ดอนแสลบ
บ้ำนวังไผ่
2 วังไผ่
บ้ำนหนองตำยอด
7 วังไผ่
บ้ำนอ่ำงหิน
8 วังไผ่
บ้ำนนำใหม่
5 วังไผ่
รวมอำเภอห้วยกระเจำ 24 โรงเรียน

ระดับ
อำเภอ

อ.1-ป.6

/

ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ

/
/
/
/
/
/
/

ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ

/
/
/

ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ

อ.1-ม.
3

/
/
/

อ1-ม.6

หมำย
เหตุ

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่มกฎหมำยและคดี

~ 21 ~

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1)
- กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1)

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1)

รอง ผอ.สพป.กจ.2 (1)

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

- กลุ่มนโยบำยและแผน

- กลุ่มอำนวยกำร

- กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร

- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

-กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

~ 22 ~

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี รัฐบำลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ในกำร
ดำเนินงำนไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1. ประเทศมีควำมมั่นคง
1.1 กำรมี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย จำกภั ย และกำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภำยในประเทศและภำยใน
ประเทศนอกประเทศ และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีส ถำบั นชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริ ย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศชุม ชน มีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัย
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
2. ประเทศมีควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง
ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.2 เศรษฐกิจ มีควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน สู ง สำมำรถสร้ ำ งรำยได้ ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ สร้ ำงฐำนเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญ ของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำร
คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรทำธุรกิจ มีบทบำทสำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิด
สำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีควำมยั่งยืน
3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ ด้ำนรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
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3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคม

โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดี ขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคม (All
for Education) อีกทัง้ ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็ นกรอบความคิดสาคัญใน
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสยั ทัศน์ จุดมุง่ หมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ ดั ดังนี ้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษาและเรียนรู ต้ ลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็ นสุข สอดคล้อง กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู ้ ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผเู้ รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ ของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21
2. พัฒ นาคุณ ภาพของคนไทยให้เป็ นผู้มีความรู ้ คุณ ลัก ษณะ และทักษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ และสังคม คุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่รว่ มกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็ นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมลา้ ในสังคมด้วยการเพิ่ มผลิตภาพของกาลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่ ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยคุ เศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี มีคณ
ุ ลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ และคุณธรรม จริยธรรม รู ร้ กั สามัคคี และร่วมมือ ผนึก
กาลังมุง่ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมลา้ ภายในประเทศ
ลดลง เป้าหมายด้านผูเ้ รียน (Learner Aspirations) โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคนให้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะ การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
เป้ าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี ้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ เช่น
ประชากรกลุม่ อายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เที ยบเท่าที่รฐั ต้อง
จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผูเ้ รียนพิการได้รบั การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็ นต้น
2. ผูเ้ รียนทุกคน ทุกกลุม่ เป้าหมายได้รบั บริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
มีตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ เช่น ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานทุกคนได้รบั การสนับสนุนค่า ใช้จ่าย ในการศึกษา 15 ปี เป็ น
ต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
มีตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (0-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์ค ะแนนร้อยละ 50 ขึน้ ไปเพิ่ มขึน้ และคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบโครงการประเมิน ผล นัก เรี ย นร่ วมกับ
นานาชาติ (Program me for International student Assessment: PISA)ของนักเรียน อายุ15ปี สงู ขึน้ เป็ นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คมุ้ ค่าและบรรลุ เป้าหมาย
(Efficiency) มีตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก
ลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รวมทัง้ มีกลไกส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็ น ต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เป็ นพลวัตและบริบท ที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) ตัวชีว้ ดั ที่สาคัญ เข่น อันดับความสามารถในการแข่งขันซองประเทศ ด้านการศึกษาดีขนึ ้ สัดส่วนผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาสูงขึน้ เมื่อเทียบกับผูเ้ รียนสามัญศึกษา และจานวน สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพิ่มขึน้ เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย และตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้ าหมายดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพืน้ ที่พิเศษ ได้รบั
การศึกษาและเรียนรู อ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รบั การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรู ปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพือ่ สร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้ าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทกั ษะที่สาคัญจาเป็ นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด งานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จดั การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี ้
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3.1 ผูเ้ รียนมีทกั ษะและคุณลักษณะพืน้ ฐานชองพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู ค้ วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู ้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู ม้ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
4.1 ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี ้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์ส่งิ แวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และน่าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู ้ และสื่อการเรียนรู ท้ ่สี ง่ เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการน่าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
5.3 การวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู แ้ ละนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพืน้ ที่
6.4 กฎหมายและรู ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ที่แตกต่างกัน
ของผูเ้ รียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
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2.3 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำย อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ยึดเป็นกรอบกำรดำเนินงำนในกำรจัดทำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พงศ.2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ โดยใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
เพื่อมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัยดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรมุ่ ง มั่ น ด ำเนิ น กำรภำรกิ จ หลั ก ตำมแผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ
แผนย่ อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้ งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และ
นโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564)
นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ำด้ว ยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำม
พร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรทำงำนภำพรวม
กระทรวงให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่นให้ กับสั งคมและผลั กดันให้ กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในทุกมิติกระทรวงศึกษำธิกำรจึงกำหนดนโยบำยประจำปีงบประมำณ พง.ศ.2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริห ำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพื่ อหลอมรวมภำรกิจและ
บุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพั นธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ ที่
สำมำรถลดกำรใช้ ท รั พ ยำกรทั บ ซ้ อ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและควำมเป็ น เอกภำพ รวมทั้ ง กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/โครงกำร
แบบร่ ว มมื อ และบู ร ณำกำร ที่ ส ำมำรถตอบโจทย์ ข องสั ง คมและเป็ น กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง
กระบวนกำรจัดทำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่ง
บริหำรจัดกำรอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล
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4. ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบกำรจั ด กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โ ดยมุ่ ง ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กำรจั ด
กำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
- จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
แห่งชำติ
- ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำม
ต้องกำรจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่
- พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำก
สถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น
- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรดำรงชีวิตและ
สร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ
1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชำชนทุกช่วงวั ย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ (English for All)
- ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นกำรสอนที่ เ หมำะสมส ำหรั บ ผู้ ที่ เ ข้ ำ สู่ สั ง คมสู ง วั ย อำทิ อำชี พ ที่
เหมำะสมรองรับสั งคมสูงวัย หลั กสู ตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลั กสู ตรกำรดูแลผู้สู งวัย
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำร
เรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับตำบล
- ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนทำในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิ จ จั ง หวัด ชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้ นที่พิ เศษ (พื้ นที่สู ง พื้ นที่ต ำมแนวตะเข็ บ
ชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ ำงเชื้ออชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
- พั ฒ นำครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ และภำษำอั ง กฤษ รวมทั้ ง กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะกำรคิ ด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
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- พัฒ นำครู อำชีว ศึกษำที่มีค วำมรู้แ ละควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands –on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ
ชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
- พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำม
พร้ อมในกำรปฏิบั ติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
- พัฒ นำคุณภำพกำรศึก ษำในพื้นที่ จังหวั ดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อ มนำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรดำเนินกำร
- เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำ
เสพติด อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรีย นกำรสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภำษำอย่ำงหลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมี
ทักษะกำรสื่อสำรและใช้ภำษำที่สำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแช่งขัน
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตกำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศ
ของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้ง
ในปัจจุบันและอนำคต
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
- พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุตดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.2562
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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- ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็น
อำชีพ และสร้ำงรำยได้
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
- ปฏิรู ป องค์กำรเพื่อลดควำมทับซ้อน เพิ่มประสิ ทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำน
กฎหมำย เป็นต้น
- ปรั บ ปรุ งกฎหมำยและระเบียบที่เ ป็นอุปสรรคและข้อจำกั ดในกำรดำเนินงำนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชำขน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data)
- พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำก ำลั ง คนของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรให้
สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ได้อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร
- จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร
- ส่งเสริมโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นำนโยบำยและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
โดยคำนึงถึงมำตรกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำร
บริหำรงบประมำณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีควำมจำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร (2) ลดกำรจัดอบรมสั มมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้
งบประมำณมำก (3) ยกเลิกกำรจัดกำร Event และ (4) ทบทวนงบประมำณที่ มีค วำม
ซ้ำซ้อน

~ 30 ~
2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่ กำร
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและสำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป.เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมลำดับโดยมีบทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลใน
ระดั บ นโยบำย และจั ด ท ำรำยงำนเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ทรำบตำมลำดับ
3. กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่ห รื อข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล และ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้ ง รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรติ ด ตำม ฯ ข้ ำ งต้ น ปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรตำมลำดับ
อนึ่ง สำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำรอยู่ก่อนเมื่อรัฐบำลหรือ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นอกเหนือจำกที่กำหนดหำกมีควำม
สอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน
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2.4 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

บทนำ
รัฐ ธ รรมนูญ แห่ง รำช อำณำจัก รไทย พ. ศ. 2560 หมว ด 5 หน้ำ ที ่ข องรัฐ มำตรำ 54
บัญ ญัต ิว ่ำ “รัฐ ต้อ งดำเนิน กำรให้เ ด็ก ทุก คนได้รับ กำรศึก ษำเป็น เวลำสิบ สองปี ตั้ง แต่ก่อ นวัย เรีย นจนจบ
กำรศึกษำภำคบัง คับ อย่ำงมีคุณ ภำพโดยไม่เก็บ ค่ำใช้จ่ำ ย” และคำสั่ง หัว หน้ำ คณะรัก ษำควำมสงบแห่ง ชำติ
ที ่ 25/2559 เรื ่อ ง ให้จ ัด กำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำน 15 ปี โดยไม่เ ก็บ ค่ำ ใช้จ ่ ำ ย ตำมนัย ข้อ 3 ก ำหนดว่ำ
“ให้ส ่ว นรำชกำรที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ กำรจัด กำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนด ำเนิน กำรจัด กำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำน 15 ปี
ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และตำมหมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ
“ ใ ห ้ร ัฐ พ ึง จ ัด ใ ห ้ม ีย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ช ำ ต ิเ ป ็น เ ป ้ำ ห ม ำ ย ก ำ ร พ ัฒ น ำ ป ร ะ เ ท ศ อ ย ่ำ ง ยั ่ง ย ืน ต ำ ม ห ล ัก
ธรรมำภิบ ำล เพื ่อ ใช้เ ป็น กรอบในกำรจัด ท ำแผนต่ำ ง ๆ ให้ส อดคล้อ งและบูร ณำกำรกัน เพื ่อ ให้เ กิด
กำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว”
อนึ ่ง ยุท ธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกำศ ณ วัน ที ่ 8 ตุล ำคม พ.ศ. 2561
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ
ตำมวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์ คือ
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ น ฐำน ได้ ต ระหนั กถึ ง ควำมส ำคั ญของยุท ธศำสตร์ช ำติ
เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง เพรำะเป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำประเทศที่ ยั่ ง ยื น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง
“ ค น ไ ท ย ใ น อ น ำ ค ต จ ะ ต้ อ ง มี ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ย ใ จ ส ติ ปั ญ ญ ำ มี พั ฒ น ำ ก ำ ร ที่ ดี ร อ บ ด้ ำ น
และมี สุ ขภำวะที่ดีใ นทุก ช่ว งวัย มีจิ ต สำธำรณะ รั บผิ ด ชอบต่อสั งคมและผู้ อื่น มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ้อ มอำรี
มี วิ นั ย รั ก ษำศี ล ธรรม และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชำติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จ ำเ ป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ ภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ ำง ต่ อ เนื่ อ งต ลอ ดชี วิ ต สู่ ก ำร เป็ นค น ไท ย ที่ มี ทั ก ษ ะสู ง เป็ นน วั ตก ร นั ก คิ ด ผู้ ป ระ กอ บก ำ ร
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง”
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำประเทศไปสู่ เ ป้ ำ หมำย “ประเทศชำติ มั่ น คง ประชำชนมี ค วำมสุ ข
เศรษฐกิจ พัฒนำอย่ำ งต่ อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ปี ง บประ มำณ
พ.ศ. 2563 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ นโยบำยรั ฐ บำลที่ ได้ แถลงนโยบำยต่อ รัฐ สภำ เมื่อ วันที่ 25-26
กรกฎำคม 2562 และนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และมำตรกำรและแนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. จัด กำรศึก ษำเพื ่อ เสริม สร้ำ งควำมมั ่น คงของสถำบัน หลัก ของชำติแ ละกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒ นำผู ้เ รีย นให้ม ีค วำมสำมำรถควำมเป็น เลิศ ทำงวิช ำกำรเพื ่อ สร้ำ งขีด ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
3. พัฒ นำศัก ยภำพและคุณ ภำพผู ้เ รีย นให้ม ีส มรรถนะตำมหลัก สูต รและคุณ ลัก ษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับ สมดุล และพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด กำรศึก ษำทุก ระดับ และจัด กำรศึก ษำโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้ำหมำย
1. ผู้เรีย นมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชำติ
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีค่ำ นิย มที่พึง ประสงค์ มีจิต สำธำรณะ รับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและผู้อื่น ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
3. ผู ้เ รีย น เป็น บุค คลแห่ง กำรเรีย นรู ้ คิด ริเ ริ ่ม และสร้ำ งสรรค์น วัต กรรม มีค วำมรู ้ มีท ัก ษะ
มีส มรรถนะตำมหลัก สูต ร และคุณ ลัก ษณะของผู ้เ รีย นในศตวรรษที ่ ๒๑ มีส ุข ภำวะที ่เ หมำะสมตำมวัย
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มีค วำมสำมำรถในกำรพึ ่ง พำตนเอง ตำมหลัก ปรัช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และกำรเป็น พลเมือ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ผู ้เ รีย นที ่ม ีค วำมต้อ งกำรจ ำเป็น พิเ ศษ (ผู ้พ ิก ำร) กลุ ่ม ชำติพ ัน ธุ ์ กลุ ่ม ผู ้ด ้อ ยโอกำส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
5. ผู ้บ ริห ำ ร ค รู แ ล ะ บุค ล ำ ก ร ท ำ ง ก ำ ร ศึก ษ ำ เ ป็น บุค ค ล แ ห่ง ก ำ ร เ รีย น รู ้ มีค ว ำ ม รู้
และจรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
6. สถำนศึก ษำจัด กำรศึก ษำเพื ่อ กำรบรรลุเ ป้ำ หมำยกำรพัฒ นำอย่ำ งยั ่ง ยืน ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้ำ งเสริม คุณ ภำพชีว ิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ตำมหลัก ปรัช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มี
สมดุล ในกำรบริห ำรจัด กำรเชิง บูร ณำกำร มีก ำรก ำกับ ติด ตำม ประเมิน ผล มีร ะบบข้อ มูล สำรสนเทศ
ที ่ม ีป ระสิท ธิภ ำพ และก ำรรำยงำนผลอย่ำ งเป็น ระบบ ใช้ง ำนวิจ ัย เ ทคโ นโ ลยีแ ละนวัต กรร ม
ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีง บประมำณ
พ.ศ. 2563 โดยยึด หลัก ของกำรพัฒ นำที ่ยั ่ง ยืน และกำรสร้ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศ
ในอนำคต เป็น แนวทำงในกำรจัด กำรศึก ษำจัด กำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน แ ละสอดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์ช ำติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บ ทภำยใต้ย ุท ธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิร ูป ประเทศ
ด้ำ นกำรศึก ษำ แผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชำติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึก ษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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2.5. นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีนโยบำยในกำรดำเนินงำน 12 ด้ำนดังนี้
นโยบำยที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผลกำรสอบระดับชำติ (O-NETและNT) สูงขึ้นจำกฐำนเดิม ร้อยละ 5
นโยบำยที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน
ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนอ่ำนออกเขียนได้
นโยบำยที่ 3 โรงเรียนน่ำอยู่
สภำพแวดล้อมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย เอื้อต่อ กำรเรียนรู้
นโยบำยที่ 4 เชิดชูคุณธรรม
ทุกคนในสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบำยที่ 5 น้อมนำหลักปรัชญำ
สถำนศึกษำนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
นโยบำยที่ 6 ส่งเสริมภำษำสู่สำกล
ครูและผู้เรียนใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
นโยบำยที่ 7 ผลงำนประจักษ์ชัด
โรงเรียนมีผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
นโยบำยที่ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในตำมมำตรฐำน
นโยบำยที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน
สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
นโยบำยที่ 10 สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือ
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน
นโยบำยที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำนตำมมำตรฐำนหลักสูตร
นโยบำยที่ 12 ก้ำวไกลเทคโนโลยี
สถำนศึก ษำมีระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศใช้ ในกำรบริห ำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร เป้ า ประสงค์ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนำครูสู่มืออำชีพ พัฒนำเทคโนโลยีและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนสอน
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและคุณลักษณะตำมศตวรรษที่ 21 (3R8C)
เป้ำประสงค์หลัก
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและ
มีประสิทธิผล
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
4. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีคุณลักษณะตำม
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
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ค่ำนิยม(Value)
K = Knowledge worker = บุคคลแห่งกำรเรียนรู้
A = Attitude = สมำชิกมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร
N = Notability = ควำมโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร
T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ
W = Willingness = ด้วยควำมเต็มใจ
O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต
คติพจน์
สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้ำ ค่ำของคน
อัตลักษณ์ คุณธรรม
มีควำมรับผิดชอบ สำมัคคี มีคำรวะ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ที่กำหนดไว้ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงกำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่
สอดคล้องกับ 6 นโยบำย ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โดยมีสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ภำรกิจ
ดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล

ตำรำงตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงควำมรักในสถำบันหลั กของชำติยึดมั่นกำร
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึ ง กำรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ ำ นเมื อ งมี ห ลั ก คิ ด ที่
ถูกต้องเป็ นพลเมือ งดีของชำติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สำธำรณะ มี จิ ต อำสำ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัย
จำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมิน
สถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
1.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
(2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
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เป้ำประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงควำมรั กในสถำบั น หลั ก
ของชำติ ยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
2. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
บ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พ ล เ มื อ ง ดี ข อ ง ช ำ ติ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อ
ครอบครัวผู้ อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย
คุ ก คำมทุ ก รู ป แบบที่ มี ผ ลกระทบต่ อ

เป้ำประสงค์
ควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ผู้ เรี ย นในเขตพื้น ที่สู ง ห่ ำงไกล
ทุร กั น ดำร ได้ รั บ กำรบริ ก ำรด้ ำ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และ
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ควำมรักในสถำบันหลั กของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย และรักษำ
ศีลธรรม
2 . พัฒนำผู้เรียน ให้มีควำมพร้อม สำมำรถรับมือกับภัย คุกคำมทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุน แรง ที่มีผล กระทบต่อควำมมั่น คงของประเทศ
เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับ
ภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัย
จำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตโดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่กำหนด
2.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำม
รุนแรงกำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติ
และภำวะฉุกเฉินและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไข
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ตัวชี้วัด
และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูง ห่ำงไกล
ทุรกันดำร ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำม
ควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. จำนวนสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ำมที่ ก ำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.
จ ำนวนสถำนศึ ก ษำที่ จั ด บรรยำกำศ
สิ่งแวดล้ อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
หำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว
(2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน
(3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆได้รับ
คำปรึกษำชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทัง้ กำรอบรมบ่มนิสัย
3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร
เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตโรงเรียนพื้นที่สูง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรโดย
มีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดำร และที่ดูแลหอพักนอนตำมควำมจำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดำร ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
(3) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับสภำพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร”ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
4.2 สถำนศึกษำ
(1) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเมินผลที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูงห่ำงไกลทุรกันดำร
(2) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยใน
ชีวิตประจำวัน
(3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำม
ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัด
แววจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
1.2 ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียน
ของนั ก เรีย นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ของโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำจั ด
กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง นำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อม
ที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและ
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มี 1. จ ำนวนผู้ เรีย นมี ควำมเป็นเลิ ศ ทำงด้ำ น
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
วิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและ จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ควำมสนใจ นำไปสู่กำรพัฒนำ ทักษะ 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมิน
วิชำชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม สมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
เป็นนวัตกร
(Reading Literacy)
ด้ ำ นกำรรู้ เ รื่ อ ง
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขัน คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ระดับนำนำชำติ
ด้ ำ นกำรรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยำศำสตร์
(Scientific
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำส
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เข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร

~ 41 ~

ควำมถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของวิธีและกระบวนกำรงบประมำณ
ตั้งแต่จำนวนงบประมำณในกำรสนับสนุนสถำนศึกษำและผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสมวิธีกำรจัดสรร วิธีกำรด้ำนระบบบัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม
ตรวจสอบ บัญชี กำรเบิกจ่ำย และกำรติดตำม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจำย
อำนำจให้สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำง
เต็มศักยภำพ
1.4 ให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดทำแผนงำน โครง
กำรและกิจกรรมเพิ่มศักยภำพ ผู้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจและควำม
ต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่
ระดับสถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับ
นำนำชำติ
1.5 กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำม
ศักยภำพและควำมถนัด โดยจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ( Active
Learning) เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น
( Independent Study : IS) กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะ
เต็มศึกษำ ( Science Technology Engineering andMathematics
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Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของ
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำสุขพลำนำมัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ
2.3 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็ม
ตำมศักยภำพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำร
ภำษำไทยภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำร
วัดประเมินตำมสมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำง
ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2.7 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตรเชิง
สมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำมีทักษะสื่อสำรภำษำไทย
มีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน
(ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับ
ระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และ
ปรับเปลี่ ยนกำรจั ดกำรเรียนรู้ให้ ต อบสนองต่อ ควำมต้องกำรของผู้ เรี ยนและ
บริบทของพื้นที่
2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำง 1 . ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ สำคัญตำม
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี ก ำรพั ฒ นำที่ หลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม กำรพั ฒ นำของ (3R8C)
ประเทศ
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่มี
2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำย คะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ นฐำน
ของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถที่ ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
สอดคล้องกับ ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
21 มี ค วำมยื ด หยุ่ น ทำงด้ ำ นควำมคิ ด ทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน(O-NET)
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคม มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปี
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำน กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
กำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม 4.
ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นที่ จ บกำรศึ ก ษำชั้ น
ในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี
3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และ ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมี
ทักษะนำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
งำนทำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของ
4.
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ กำรพั ฒ นำเต็ ม ตำม ตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำม
ศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ ต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
ของประเทศ
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพใน สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

ตัวชี้วัด
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุข
ภำวะของตนเองให้ มีสุ ขภำวะที่ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุ ขทั้งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ
7. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน”
เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะ
กำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ(ฟัง พูด) และทักษะด้ำนดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับกำร
พัฒนำในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นโดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำร ศึกษำ
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำเพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และดำเนินกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่
กำหนด
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และ
องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและ
ผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำรวมทั้งสรุปและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถำนศึกษำ
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เป้ำประสงค์
กำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะ
ที่ ดี ส ำมำรถด ำรงชี วิ ต อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ทั้ ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรี ย นกำรสอนและเป็ น แบบอย่ ำ งด้ ำ น
คุณธรรมและจริยธรรม

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
(1)
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ในรู ป แบบที่ ห ลำกหลำยจั ด
สภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบ กำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำง
มีควำมสุข
(3) ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกสนำมเด็กเล่นให้ได้
มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
(4) จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำนและควำม
ปลอดภัย
(5) อภิบำลเด็กปฐมวัยให้ มีสุ ขภำวะที่ดี ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง
ปรำศจำกโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อ
กำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
(7) สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์สังคม และ
สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21โดยมีแนวทำงดำเนินกำร
ดังนี้
2.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำร ศึกษำ
(1) ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจอำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำ ศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรัก
กำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และดำเนินกำรประเมิน รวมทั้งประสำนกำรดำเนินงำน
เพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติขั้น พื้นฐำน (O-NET) นัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ
รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
(4) สร้ำงกลไกขอระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) ดำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำง
ครบถ้วนถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร
(6) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ
ภำพรวม รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถำนศึกษำ
(1) จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
- ควำมเข้ำใจและควำม สำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ ำนคณิ ต ศำสตร์แ ละระบบคิ ดของเหตุ ผ ลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์
(3) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย นเต็ ม ตำมศั ก ยภำพสอดคล้ อ งกั บ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำน
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ศึกษำต่อและด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนชีวิต และ
วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
พื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
(5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social
and Emotional Learning : SEL)
(6) จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)
(7) ดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูก ต้อง
ตำมหลักโภชนำกำร เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง
(8) สรุ ป และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ นำไปสู่กำร
มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำน
ควำมคิดสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
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พื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
2.3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตำมหลักสูตร
- มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มี
ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรประกอบ
อำชีพ
- มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม
- มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัย
รักกำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) ประสำนกำรดำเนินงำนเพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผล
กำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น
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(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึง
กำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึ กษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้
และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร
นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลัง
กำย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ
2.3.2 สถำนศึกษำ
(1) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำร
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอนหรือบันได
5 ขั้น (Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้ นกำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น
- ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม
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- ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ
- ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ
- ควำมรู้ด้ ำนคณิ ต ศำสตร์แ ละระบบคิ ดของเหตุ ผ ลและกำรหำ
ควำมสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำ ไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมใน
อนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิต
อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ทั้ ง ด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจเมื่ อ ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย
สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัด ควำม
ต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม(Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุ ป และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพสำหรับเด็กพิกำรและเด็ก
ด้อยโอกำส ในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลโดยแนวทำงกำรดำเนินกำร
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(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลตำมสภำพจริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสม
กับบริบท และควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนทรัพยำกร
และจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ
(5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่ งเสริมให้
สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปรับปรุงเกณฑ์
อัตรำกำลังครูและบุคลกรให้มีควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ และเด็กด้อยโอกำส
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ
ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อย
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(8) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรเทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่น
ใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สนับสนุนกำร
พัฒนำภำคีเครือข่ำย (Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของ
ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge - Based Society) ของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทำงกำรดำเนินกำร
ดังนี้
3.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภท
ต่ำง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำง
เหมำะสมตำมวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
3.2 สถำนศึกษำ
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภท
ต่ำง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำม
เนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)เพื่อ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
(3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องดำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำร
พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้อง
ร่ ว มมื อ กั บ สถำบั น กำรผลิ ต ครู ใ นกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ใ ห้ เ ป็ น ไปตำม
เป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มี
ระบบกำรพัฒนำ ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน
เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มี
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำน
กำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบและประเมินครูจำกกำรวัดผล
งำนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
4.1 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ
กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบัน
กำรผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริงและเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สร้ำงควำมร่วมมือ
กับสถำบันกำรผลิตครู วิเครำะห์ ควำมขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของ
สถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมมือกับสถำบัน
กำรผลิตครูวำงแผนวิเครำะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร
(3)
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนสนั บ สนุ น
ทุนกำรศึกษำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับ
กำรศึกษำกับสถำบันกำรผลิตครู
(4) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนติ ด ตำมและ
ประเมินผล กำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ
4.2 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่สำนักงำน
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คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดยพัฒนำให้
เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้ ” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำล
ใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำ
วิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) เพื่อ
วำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทำง
ในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(3) ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ก ำรศึก ษำ ประสำนควำมร่ว มมื อกั บ
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำด
แคลน
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึ ก ษำวำงแผนและเข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำตำมหลั ก สู ต รที่ ก ำหนดที่ เ ชื่ อ มโยง
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ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3
สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน
(7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเส ริม พัฒนำ และยกระดับ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำ (Common European Framework of Reference forLanguages :
CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถ
ออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(9) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้
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และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำร
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(12) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำร
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
(13) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Onlineและแบบ Face - to Face Training
(14) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม
และประเมิน ประสิ ทธิภ ำพและประเมิ นประสิ ทธิผ ลครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อกำหนดด้ำน
คุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
(15) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดทำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจนถึง
กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
2) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่
ขำดแคลนเช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล
4) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนำครูให้มีควำมชำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และ
ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่มคี ุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุน อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง
ควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถำนศึกษำ และ
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิกำร
3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำน
อย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภทขนำด
และพื้นที่

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น
ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ตลอดจนกำรกำกับติดตำม และประเมินผล
(2) จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล
ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถำนศึกษำ
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ภำคเอกชนวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่
รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชำกรวัยเรียน
(อำยุ 0-6 ปี) เพื่อในไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
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เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยโลกเพื่อ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable
Development)
2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่ ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำน
ตำมบริบทของพื้นที่
4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้อง
กับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำม
จำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ
5. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบ
ลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้
สถำนศึกษำบริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้ำประสงค์
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้
มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำร
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุก
ภำคส่ ว นบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรในชุ ม ชนให้ ส ำมำรถใช้ ร่ ว มกั บ ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม)
ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ มีคุณภำพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่ำงไกลได้เดินทำงไปเรียนอย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น 1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) มำตรฐำนด้ำนระบบควำม
ปลอดภัยของสถำนศึกษำ 4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital
Technologyเป็นต้น กำรกำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้
พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ
เป็นสำคัญ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับ
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ตัวชี้วัด
6. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
8. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัย
เรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำบล ระดับอำเภอ ระดับจัง หวัดโรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอื่น
ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยเน้นสถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียน
ขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ในกำ ร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท
อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ
เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึง
กำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัย
เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และ
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่
ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำ
เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นในกำร
จัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของ
งบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
เพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพื้นที่
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผน
งบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประกอบกำรจัดทำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำร จัดทำแผนงบประมำณ และติดตำม กำกับ กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบ
โครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูง
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุง
พัฒ นำห้ องเรียนให้ เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) สำหรับผู้เรียน ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง
นำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่ำง
เหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้
เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1 . จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพื่อจัดแนวทำงกำรดำเนินทำงกำรให้
องค์ควำมรู้และสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรม ในรูปแบ บ QR CODE และสื่อระบบ
Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ำและชุมชนคำร์บอนต่ำและ
พัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ำ
4. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำร
ผลิตและบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่
ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำร
เก็ บ ข้ อ มู ล กำรลดก๊ ำ ซที่ มี ผ ลต่ อ ปรำกฏกำรณ์ ภ ำวะเรื อ นกระจกเช่ น
คำร์ บ อนไดออกไซด์ ในรู ป แบบกำรเปรี ย บเที ย บและกำรลดกำรปล่ อ ย
คำร์ บอนไดออกไซด์ ในกำรด ำเนิ น ชีวิ ต ประจ ำวั น Carbon emission
/CarbonFootprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน
5. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
6. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภำค
7. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรม เรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภำค
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นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม 1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัด
ด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิต กิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตสำนึก
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
2. สถำนศึกษำสำมำรถนำเทคโนโลยีมำ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชนเช่น
จัดทำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำน กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำร
ควำมรู้ เรื่อง ฉลำกสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ
ฯลฯ และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในทุก 2. สถำนศึกษำมีกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 4.0
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำนโยบำยจัดซื้อจัด และมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลด
จ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร
3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำร
กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำร ขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรนำขยะมำใช้
ผลิตและบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอน ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่
ในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ เกี่ยวข้อง
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำย
พื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุง ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
และพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบสำนักงำน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สีเขียว(GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่ ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

ตัวชี้วัด
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว
ฯลฯ
5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์
ในกำรดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถำนศึกษำ
และที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และดำเนินกำรจัดทำงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงสำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสำมำรถนำสื่อนวัตกรรมที่
ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตำมแนว ทำง
Thailand 4.0
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมี
กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรและสถำนที่ให้
เป็นสำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
8. จัดสรรงบประมำณ ดำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร225 เขต
เพื่อดำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และ
เชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และ
สถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนำยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผลส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ ำนกำร
พัฒนำ ด้ำนกำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลด
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
11. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำร
จั ด กำรเรี ย นรู้ เ รื่ อ งกำรผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
12. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและ
กำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำรเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making
กำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ
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เป้าประสงค์
เป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
6. สถำนศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จำนวน 126 โรงเรียนกับ 1
สำขำ มีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำง
จิตสำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและ
บริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถำนศึกษำต้นแบบนำขยะมำใช้
ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จำนวน 63
โรงเรียน
8. มีสถำนศึกษำ นวัตกรรมต้นแบบในกำร
นำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30
โรงเรียน
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรทำ
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
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มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
กำรบำบัดน้ำเสียลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
14. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมดี Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้โรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ
และหน่ว ยงำนส่ งเสริมกำรบริโ ภคที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมเพื่อนำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่ งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมใน
สถำนศึกษำจัดค่ำยเยำวชนวัยซนลดคำร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่
นำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 10 ชุมชน
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในสถำนศึกษำทั้งในระบบ
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพพัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม
แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์
เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรำยงำน

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
เป็นมำตรกำรกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็น
อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำย
ด้ำนหรือทุกด้ำนได้โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่
อำนำจ และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ หน้ำที่และอำนำจ
องค์ประกอบ จำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกำร
เลือกประธำนและกรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำหรือของ
กลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิส ระของ
สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของ
สถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนธุรกำร ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ และ
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพื่อมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
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นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มี
1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำร
ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
กำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำร
2. สถำนศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำน และสำนักงำนส่วนกลำงได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
กำรบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำร
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง
บริหำรงำนทั่วไป
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้อง
ของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำม
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตำม เพื่อให้
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็น
ประสิทธิภำพครอบคลุมทุกตำบล
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม
3. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำ
และสำนักงำนส่วนกลำง นำนวัตกรรมและ
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้
ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส
4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบริหำร มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิ
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และ 5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ
กำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

เป้ำประสงค์
คุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรจัดสรรงบประมำณ ตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
หน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ
ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ
มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
(5) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
(6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม
โรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น
(7) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และ
ทักษะชีวิต
(8) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ใน
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อกำรปรับปรุงพั ฒนำสถำนศึกษำ
ให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
(9) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์
ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(10) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดอบรม พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มี
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ตัวชี้วัด
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA)
6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมี
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำรผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ในสังกัด
7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ นำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ( Big
DataTechnology)
8. สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสำนักงำนส่วนกลำง มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่สำมำรถใช้ในกำรวำง แผนกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
คุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำม เชี่ยวชำญประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่
(11) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจให้อย่ำงเป็น
อิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
โดยดำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจดำเนินกำรเป็นรำย
ด้ำนหรือทุกด้ำนได้
(12) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำเพื่อทำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจกำรและกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำ
2. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เป็นมำตรกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ เป็นหน่ว ยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมเพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำสำนักงำนส่วนกลำง และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน กำกับ ติดตำม
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ตรวจสอบและประเมินผล สถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใช้ระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ ( Integrity &
TransparencyAssessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
(4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน(Areabased Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพื้นที่
(6)สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำยเช่น
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
(9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อ
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กำรศึกษำ
3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ
เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ใน
กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่
ต้องกำรปฏิรูปกำรคลังโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรดำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร
งบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุน
ผู้เรียน สำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่ำง ๆ ได้
อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำรจัดสรร
งบประมำณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง
(2) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง
(3) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะทำกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กับกระทรวงมหำดไทย
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(4) พัฒ นำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้ เรียน และ
สถำนศึกษำโดยผ่ำนระบบธนำคำร
4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำร
ทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำ
ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่(Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำข้อมูลงบประมำณ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มำวิเครำะห์เพื่อให้สถำน ศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถ
วิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ นำ
Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS
และ SaaS และพัฒนำแพลต ฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)ระบบบริหำรงำน
สำนักงำน เช่น ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบ
สำรบรรณเป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำมำรถใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Cloud Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนใน
สังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public
Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
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ของนักเรียนในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อนำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติ
ต่ำง ๆ
(3) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำน
บริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อ
แลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทั้งภำยในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็น
ระบบกลำงส ำหรับ ใช้ ในกำรพิ สู จ น์ยื น ยั นตั ว ตนเดี ย วและรองรั บกำรทำงำน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ
(4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำง
กระทรวงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเองสุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐำนข้อมูลกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิ ทธิภ ำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ
นำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ตลอดจน พัฒนำ ระบบข้อมูล
สำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูล
ประชำกรด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำกำญจนบุ รี เขต 2 ได้ด ำเนิน กำรจั ด ทำแผนปฏิบั ติก ำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร
และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร ที่ขับเคลื่อน
นโยบำยสู่ควำมสำเร็จสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร ด้ำนนโยบำย แต่
หลำยหลำกวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมสำเร็จ
2. ต้องเป็นโครงกำรหรือส่งผลต่อกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

3. ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. ให้ควำมสำคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือนำส่งผลผลิตเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
5. เป็นงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำงที่สำคัญและจำเป็นในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
6. สนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและท้องถิ่น
7. ต้องตอบสนองตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้เสนอผลกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
และคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณซึ่ง
ได้พิจำรณำจัดเรียงลำดับจำกกรอบวงเงินงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ จำนวน 6,200,000 บำท ก่อนขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เดือน มกรำคม
พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังนี้
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กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
ที่

รำยกำร

งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ

1

งบพื้นฐำน/งบประจำ

3,000,000

48.39

2

งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์

3,200,000

51.61

รวม

6,200,000

100

รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณจำแนกตำมยุทธศำสตร์
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

1 โครงกำร

3,000,000

3 โครงกำร

22,500

9 โครงกำร

545,500

นโยบำยที่ 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

21 โครงกำร

1,109,820

นโยบำยที่ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

7 โครงกำร

116,500

1 โครงกำร

40,500

16 โครงกำร

1,365,180

57 โครงกำร

3,200,000

รำยกำร
งบประจำ (15 รำยกำร)
งบพัฒนำ/นโยบำย
นโยบำยที่ 1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของ
ชำติ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

รวมงบพัฒนำ/นโยบำย
รวมทั้งสิ้น

6,200,000
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รำยละเอียดจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2564 (งบประจำ)

ที่

รำยกำร

พิจำรณำจัดสรร

1

ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ

2

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร กตปน.

30,600.00

3

ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง

50,000.00

4

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

80,000.00

5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ

100,000.00

6

วัสดุเชื้อเพลิง

300,000.00

7

วัสดุสำนักงำน

289,400.00

8

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

9

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ(ค่ำหนังสือพิมพ์)

10

ค่ำไฟฟ้ำ

11

ค่ำโทรศัพท์

50,000.00

12

ค่ำน้ำประปำ

90,000.00

13

ค่ำไปรษณีย์

40,000.00

14

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน

300,480.00

15

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

177,540.00

16

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอำนวยกำร

333,720.00

รวมงบประมำณทั้งสิ้น

100,000.00

50,000.00
8,260.00
1,000,000.00

3,000,000.00

รำยละเอียดโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ได้รับ ผู้รับ
จัดสรร ผิดชอบ

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
1.1

2

1.2

3

1.3

เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โรงเรียน
สุจริต,เขตสุจริต)
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร/ศึกษำดู
สู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
งำน

โรงเรียนสุจริต จำนวน 99 โรงเรียน/โรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบล จำนวน 29 โรงเรียน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนคุณธรรม จำนวน 99 โรงเรียน

ประชุมปฏิบตั ิกำรครูและผู้บริหำร

ครูในกลุ่มเป้ำหมำย 70 คน

-

22,500

-

ก.นิเทศ/
สุภำพ
ก.นิเทศ/
สุวิมล
ก.นิเทศ/
สุภำพ

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4

2.1
5

2.2

6

2.3

มหกรรมกำรศึกษำ KAN 2 Academic
Fair 64
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ
(O-NET )
ส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
ในยุคดิจิทัล 4.0

จัดงำนมหกรรมกำรศึกษำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได

ประชุมปฏิบตั ิกำรพัฒนำศักยภำพครูผสู้ อน ๔
กลุ่มสำระ/จัดสอบ pre O-NET
กำรประชุม เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด
ในยุคดิจิทัล ๔.๐

ผู้บริหำร ครูวิชำกำร ครูผสู้ อนวิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ชั้น ป.6และม.3
ครูบรรณำรักษ์โรงเรียน จำนวน 50 คน

280,000 ก.นิเทศ/
จินตนำ
100,800 ก.นิเทศ/
ชนำกำนต์
22,500 ก.นิเทศ/
ชนำกำนต์
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1

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ได้รับ ผู้รับ
จัดสรร ผิดชอบ

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
7

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ประจำปีกำรศึกษำ 2563

จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย

ครูผสู้ อนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน /นักเรียนชั้น
ป.1 – 6

8

2.5

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนครูผสู้ อน
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2

ครูผสู้ อนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 /และนักเรียน

9

2.6

40,500

2.7

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรสอน
phonics
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ/
ประกวดกำรจัดบรรยำกำศ แหล่งเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรคิดด้วย
วิทยำกำรคำนวณ/นิเทศติดตำม

ครูผสู้ อนภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน

10

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี
เขต 2
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ปีงบประมำณ 2564
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศภำษำทีส่ อง ปีงบประมำณ
2564
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่
3 ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2

36,000

ครู ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี
เขต2 จำนวน 99 คน

20,700

ก.นิเทศ/
ชลณำ

แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ดำเนินกำรสอบ/
ตรวจเยีย่ ม/ประเมินผล

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน ในสังกัด จำนวน 1,809 คน
และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45
จำนวน 31 คน รวม 1,840 คน

-

ก.นิเทศ/
สุวิมล

11

2.8

12

2.9

9,000

ก.นิเทศ/
กมลวรรธ
น์
36,000 ก.นิเทศ/
ดรุณ
วรรณ
ก.นิเทศ/
นิภำ
ก.นิเทศ/
นิภำ
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2.4

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

17

3.5

ขับเคลื่อนงำนนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี
เขต2 : เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ

ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ครู จำนวน 200 คน

81,630

ก.นิเทศ/
สุภำพ

ครูผสู้ อนระดับปฐมวัย 99 โรง

69,300

ก.นิเทศ/
เบญจมำศ

ครูผสู้ อน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน

81,630

ก.นิเทศ/
นิภำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ลูกจ้ำง

กำรปรับปรุงและพัฒนำคูม่ ือกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำในสังกัด 99 โรง /ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
และเกณฑ์กำรประเมินผล ฯ/นิเทศ ติดตำมผล (SP) 11 ศูนย์
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย 12 ข้อ ของ
สถำนศึกษำ/กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2

117,000

ก.พัฒนำ
ครูฯ/อุบล
ศรี
215,000 ก.นิเทศ/
จินตนำ

~ 80 ~

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
13
3.1
กำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ
จัดอบรมครู
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก(Active
Learning) ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
14
3.2
กำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนระดับ
ครูผสู้ อนระดับปฐมวัยในกำรจัดกิจกรรม
ปฐมวัย
ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงภำษำสำหรับเด็ก
ปฐมวัยผ่ำนกระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ
15
3.3
กำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรกำรออกแบบกำร ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน
เรียนรู้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
16
3.4
เพชรเสมำกำญจน์ 2 ปีที่ 3 ประจำปี
ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อรับ
งบประมำณ 2564
รำงวัล

เป้ำหมำย

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

เป้ำหมำย

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
18
3.6 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริม
ประชุมปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรนิเทศ(คู่มือ, โรงเรียนสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 โรงเรียน
ประสิทธิภำพโรงเรียน (School
กิจกรรม,ปฏิทิน,เครื่องมือกำรนิเทศ ฯลฯ
Performance Center :SPCenter )
เป็นฐำน
19
3.7 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเขต
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมจัดพิมพ์/สอบ/ตรวจ นักเรียนในชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ทุกคน
พื้นที่กำรศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำน
เยี่ยม/ประเมินผล
ปีกำรศึกษำ 2563

ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับ
ผิดชอบ

39,600 ก.นิเทศ/
สุภำพ

243,000 ก.นิเทศ/
สุวิมล

3.8

พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
DLTV/DLIT

อบรมครูเรื่องกำรใช้ DLTV/DLIT

สถำนศึกษำในสังกัด 99 โรง

22,500 ก.นิเทศ/
จินตนำ

21

3.9

เพิ่มพูนประสิทธิภำพนักวิจัย

กลุ่ม/หน่วย บนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2

39,240 ก.นิเทศ/
พันวนำ

22

3.10

ส่งเสริมกำรวิจยั ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำควำมรู้/ผลิตสื่อ
เพื่อพัฒนำ

ครูปฐมวัย สังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน 99 คน

43,920 ก.นิเทศ/
เบญจมำศ

23

3.11

พัฒนำระบบงำนทะเบียนวัดผลโดยใช้
โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน
(School MIS)

จัดประชุมปฏิบัติกำร (Workshop) กำรบันทึก ครูทะเบียนวัดผลโรงเรียน จำนวน 100 คน
ผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร
ผลกำรเรียน (School MIS)

16,200 ก.นิเทศ/
สุวิมล

~ 81 ~

20

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

27

3.15

28

3.16

29

3.17

ครูผสู้ อนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 27 โรงเรียน

ศูนย์ SP 11 ศูนย์ /โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ครูผู้สอน
จำนวน 55 คน
ครูผรู้ ับผิดชอบงำนอนำมัยในโรงเรียน ๙๙ โรงเรียน
จำนวน ๙๙ คน

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมขององค์กรนักเรียน
และจัดตั้งสภำนักเรียน สพป.กำญจนบุรี
เขต 2
พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ

ประชุม/ค่ำยพัฒนำสภำนักเรียน

ประธำนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน
99 โรงเรียน

ประชุมพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร

เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนเข้ำรับกำรอบรม จำนวน 99 คน

กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเลือ่ นวิทย
ฐำนะที่สูงขึ้น

กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึน้

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดร้อยละ 90

ได้รับ
จัดสรร
4,000

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.นิเทศ
/สุวิมล

27,000 ก.นิเทศ/
ชลณำ
15,300 ก.
ส่งเสริม/
ศศิพร
31,500 ก.
ส่งเสริม/
ศศิพร
27,000 ก.
DL/ICT/
เจษฎำ
9,000 ก.บุคคล/
เบญจำ

~ 82 ~

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
24 3.12 พัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรรูเ้ รื่องกำรอ่ำน
นิเทศ ติดตำม กำรนำข้อสอบตำมแนว PISA
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรือ่ ง
คณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
และด้ำนกำรรูเ้ รื่องวิทยำศำสตร์ (Scientfic
Literacy) เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
ประเมิน PISA 2022
25
3.13 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน ประชุมปฏิบตั ิกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ห้องเรียนศตวรรษที่ 21/นิเทศติดตำม
26
3.14 พัฒนำสุขภำพนักเรียนดีที่กำญจน์ เขต ๒
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เป้ำหมำย

ลำดับที่

โครงกำร

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
30
3.18 พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของครูและ จัดอบรบครูผู้ช่วย
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
31

3.19

กิจกรรม

เป้ำหมำย
ครูผู้ช่วย จำนวน 156 คน

ผู้รับ
ผิดชอบ

27,000 ก.พัฒนำครู
/อุบลศรี

พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของสถำนศึกษำในสังกัด

- ก.กำรเงิน/
ชนำฎ์นันช์
งบ สพฐ.

ก.นิเทศ/
ชนำกำนต์

งบ สพฐ. ก.นิเทศ/
กมลวรรธ์

63,000

ก.นิเทศ/
สุภำพ
ก.นิเทศ/
สุภำพ
ก.นิเทศ/
ดรุณ
วรรณ

~ 83 ~

พัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำนวน 30 โรงเรียน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ให้กับ
สถำนศึกษำ
32
3.20 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
ดำเนินกำรจัดสอบในระดับ ศูนย์สอบและ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน
พื้นฐำน (O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ สนำมสอบ
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563
33
3.21 ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ประชุมคณะกรรมกำร/จัดสอบ/ประชุม
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน 1,862 คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ
วินิจฉัยผู้เรียน
2563
นโยบำย 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคี ุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
34
4.1 โรงเรียนประชำรัฐ
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำโรงเรียน
โรงเรียนประชำรัฐในสังกัด
ประชำรัฐ
35
4.2 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำโรงเรียน
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน 29 โรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล
36
4.3 พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/นิเทศติดตำม/
สถำนศึกษำในสังกัด 99 แห่ง
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สังเครำะห์รำยงำน (SAR)

ได้รับ
จัดสรร

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

เป้ำหมำย

41

5.1

ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อบรมพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำร/คัดเลือก
โรงเรียน

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
42
6.1 กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ของ
ประชุมปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
กำญจนบุรี เขต 2

สถำนศึกษำในสังกัด สพป.กจ.2

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน 37
คน/นำยกสมำคมผู้บริหำร และประธำนกลุ่มโรงเรียน จำนวน 11
คน/ ตัวแทน ก.ต.ป.น. จำนวน 2 คน

ผู้รับ
ผิดชอบ

4,000 ก.ส่งเสริม
ฯ/ไข่มุก
16,200 ก.ส่งเสริม
ฯ/ไข่มุก
19,800 ก.ส่งเสริม
ฯ/ลักขณำ
13,500 ก.
DL/ICT/
เจษฎำ
40,500 ก.
ส่งเสริม/
ธิดำรัตน์
225,000 ก.นโยบำย
และแผน/
ณัฐ
กำญจน์

~ 84 ~

นโยบำย 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคี ุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
37
4.4 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประชุมคณะกรรมกำร/นิเทศติดตำม/
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัว
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว
ที่เหมำะสมเต็มตำมศักยภำพ
38
4.5 โครงกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
คัดลอกประชำกรวัยเรียน ตำม ทร.14
ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริกำรที่มีอำยุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และมี
นักเรียนรำยบุคคล
ชื่อใน ทร.14 ได้เข้ำเรียนครบ 100 %
39
4.6 กำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและ
ประชุมชี้แจง/วัดควำมถนัด/พัฒนำครูและ
ครูและบุคลำกรจำนวน 126 คน/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
กำรมีงำนทำ
บุคลำกรในกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ทุกคน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
40
4.7 โครงกำรสนับสนุนกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย ซ่อมแซมระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
เพื่อช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบ DLTV
อินเทอร์เน็ต และระบบ DL TV DLIT ของ
DLIT ของโรงเรียน
โรงเรียนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้รับ
จัดสรร

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
43
6.2 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนศูนย์
จัดสรรงบประมำณให้แก่กลุ่มโรงเรียน เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำร
6.3

ประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

จัดประชุมบุคลำกร/ผู้บริหำร

45

6.4

46

6.5

ส่งเสริมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
ส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย

47

6.6

ประชุมทีมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของ
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
กิจกรรมงำนรัฐพิธีงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณี/วัฒนธรรม ตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน
กำรขับเคลื่อนมำตรฐำน/KRS/ARS สู่กำร
ปฏิบัติ ปีงบประมำณ 2564

48

6.7

สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัตริ ำชกำร (KRS) และกำร
ประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
(ARS)
พัฒนำสำนักงำนให้เอื้อต่อกำรบริกำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ สภำพภูมิ
ทัศน์ ดูแลรักษำให้มคี วำมสวยงำมปลอดภัย
ใช้งำนได้

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน จำนวน 11 ศูนย์

จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ (รองผอ.สพป.) และผอ.กลุม่ /หน่วย
จำนวน 40 ครั้ง/จัดประชุมผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 6
ครั้ง /จัดประชุมบุคลำกรสำนักงำน จำนวน 12 ครั้ง
โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ
จัดกิจกรรมพัฒนำกำรมีส่วนร่วมตำมภำรกิจของหน่วยงำน จำนวน
15 กิจกรรม/บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน 74 คน เข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ผู้บริหำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 จำนวน 5 คน/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
จำนวน 10 คน/คณะทำงำนผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 46 คน

พัฒนำ/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง สภำพภูมิทัศน์

ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับ
ผิดชอบ

220,000 ก.
อำนวยกำ
ร/อรดำ
144,000 ก.
อำนวยกำ
ร/อรดำ
72,000 ก.นิเทศ/
พันวนำ
288,000 ก.
อำนวยกำ
ร/อรดำ
13,500 ก.
อำนวยกำ
ร/นรำ
ทิพย์

36,000 ก.
อำนวยกำ
ร/นรำ
ทิพย์
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44

เป้ำหมำย

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

53

6.12

54

6.13

55

6.14

พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล สพป.กำญจนบุรี เขต 2
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและรอง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ (ใหม่)

ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมมติครม./ตรวจสอบ
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 2

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 135 คน
อบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรระบบของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 50 คน

ตรวจสอบ พัฒนำ ซ่อมแซมระบบ เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ของสำนักงำน

พัฒนำระบบ ซ่อมแซม เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประชุมตำมภำรกิจกลุม่ บริหำรงำนบุคคล

ประชุมคณะทำงำน/คณะกรรมกำรตำมภำรกิจงำนที่เกีย่ วข้องครบ
ทุกกิจกรรม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่

กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่กำร
ประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่
ของคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผลในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง

ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับ
ผิดชอบ

7,200 หน่วย
ตสน./
สุรำงค์
18,000 ก.นโยบำย
และแผน/
มุคครินทร์
14,850 ก.กำรเงิน/
ชนำฏ์นันช์
27,000 ก.
DL/ICT/
เจษฎำ
36,000 ก.
DL/ICT/
เจษฎำ
18,000 ก.บุคคล/
นงนุช
27,000 ก.บุคคล/
นงนุช
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นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
49
6.8 ตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมมติ
ตำมแผนงำน/โครงกำรของสพป./
ครม.(รำยไตรมำส)
สถำนศึกษำ
50
6.9 ส่งเสริมประสิทธิภำพกลุ่มนโยบำยและแผน ประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณของ
สพป./ ตรวจสอบอำคำรเรียน อำคำร กำร
ติดตำม /ประเมินผล และรำยงำน
51 6.10 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ประชุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ e-gp
ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
52 6.11 พัฒนำเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของ อบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระบบของสำนักงำน

เป้ำหมำย

ลำดับที่

โครงกำร

กิจกรรม

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
56 6.15 กำรให้ควำมรูด้ ้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับ กำร
เสนอผู้บังคับบัญชำให้ควำมเห็นชอบคัดเลือก
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และควำมผิดทำง กฎหมำย/ตัวอย่ำงควำมผิด อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
วินัย ทำงระบบ AMSS++ สำนักงำนเขต
ต่อ 1 เดือน เผยแพร่ทำงระบบ AMSS++
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต
2
57 6.16 งบเฉพำะกิจตำมควำมจำเป็นเร่งด่วน
ตำมภำรกิจเร่งด่วนของ สพป.กำญจนบุรี
เขต 2

เป้ำหมำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ตลอดจนผู้ที่สนใจ

สพป.กำญจนบุรี เขต 2

ได้รับ
จัดสรร
-

ผู้รับ
ผิดชอบ
ก.
กฎหมำยฯ
/มุก
นรินทร์

218,630 ก.นโยบำย
และแผน
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ส่วนที่ 4
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำร
กำรศึกษำที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมำณสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กำหนดกระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ และปัจจัยควำมสำเร็จ ดังนี้
กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งมีทั้งงบประมำณในส่วนของ สำนักต่ำง ๆ ในสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
2. งบประมำณดำเนินงำนสำหรับสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำได้จัดสรรงบประมำณ ดังนี้
2.1 งบประมำณตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน เพื่อใช้บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ได้
พิจำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์งบบริหำรงำนพื้นที่กำรศึกษำ ค่ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ำงไกล และจัดสรรตำมภำระ
งำน ประกอบด้วย เกณฑ์จำนวนนักเรียน ครู และโรงเรียนในสังกัด คุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำจำกจำนวนโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก
2.2 งบประมำณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมนโยบำย
กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และดำเนินกำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำก Best Practice ที่ปรำกฏหรือปฏิบัติแล้วเป็น
เลิศและประสบควำมสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สำมำรถให้หน่วยงำน/บุคลำกรในสังกัดและหน่วยงำนอื่น นำไปปรับใช้
หรือประยุกต์ใช้เพื่อให้กำรดำเนินงำน ผลงำน ประสบควำมเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับ
3. งบประมำณดำเนินงำนสำหรับสถำนศึกษำ เช่น เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ ำยในกำรจั ดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดสรรให้ส ถำนศึกษำใน
กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำร เช่น โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล โรงเรียนสุจริต โรงเรียน
ดีประจำตำบล โรงเรียนขนำดเล็ก ฯลฯ เพื่อให้สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ได้รับ
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เงื่อนไขควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงำนและกำร
ทำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
3. กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ
4. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลำกรทุกระดับ
รับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรนำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ
จึงกำหนดกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ดังนี้
15 เมษำยน 2564
15 กรกฎำคม 2564
15 ตุลำคม 2564

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564)

6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีสู่สำธำรณชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 อย่ำงเคร่งครัด
ทั้งนี้กำรบริหำรงบประมำณให้คำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และบูรณำกำร กำรดำเนินงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรดำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำม
วัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ 448/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
……………………………………………………..
ด้ ว ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 จะด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี
( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 8 0 ) น โ ย บ า ย ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้น พื้น ฐาน นโยบายเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาและตัว ชี้วั ดความส าเร็ จต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้กาหนดจัดการประชุมพิจารณา
กลั่น กรอง (ร่ าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุล าคม
2563
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
4. นายธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย และให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อการดาเนินงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
๑. นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
๒. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
4. นายธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
5. นางสาวจินตนา สุขสมแดน
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
6. นายแมน คาวงษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
7. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
9. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
/10. นางสาวสุรางค์.....

10. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑1. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กรรมการ
๑2. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
13. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางมุคครินทร์ บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายเจษฎา ตันธนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นายวันรุ่ง พาสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวนารินทร์ พรดี
ธุรการโรงเรียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ 1. กาหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. กาหนดทิศทางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และการ
ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
3. พิจารณากลั่นกรองโครงการให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ นโยบาย จุดเน้นและ
สนองต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณและจัดสรรตามกรอบวงเงิน
5. พิจารณาจัดเรียงลาดับกิจกรรม/โครงการ
6.จัดทา(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอาดุลย์ พรมแสง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ที่ 449 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
……………………………………………………..
ด้ ว ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 จะด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ,แผนการศึกษาชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด,นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดความสาเร็จต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้
กาหนดจั ดประชุมเชิ งปฏิบั ติการจั ดทาแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ในระหว่ างวัน ที่
18 - 21 ตุลาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเน้นการบริหาร
ศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติอ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
6. นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
7. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
8. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
9. นายธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
10. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย และให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อการดาเนินงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
4. นายธนะชน ทัศนะเกตุ
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
5. นางสาวจินตนา สุขสมแดน
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
6. นายแมน
คาวงษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
7. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นางสาวกมลวรรณ พลอยมี
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
9. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
10. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
/12.นางสาวพรรณพิมล...........
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12. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์
13.นายนคร มากมีทรัพย์

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
ตัวแทน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
14. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
ตัวแทน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2
กรรมการ
15. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอท่ามะกา
กรรมการ
16. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอพนมทวน
กรรมการ
17. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอห้วยกระเจา
กรรมการ
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1
กรรมการ
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2
กรรมการ
20. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา3
กรรมการ
21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4
กรรมการ
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา5
กรรมการ
23. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1
กรรมการ
24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน2
กรรมการ
25. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน3
กรรมการ
26. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1
กรรมการ
27. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2
กรรมการ
28. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา3
กรรมการ
29. นางสาวนิภา
สุขพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
30. นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
31. นางสาวสุภาพ จัดละ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
32. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
33. นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
34. นางชลณา
ม่วงหวาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
35. นางสาวสุวิมล
ภูริเภรีฤกษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
36. นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
37. นางนงนุช
ก้านเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
38. นางสาวชนากานต์ วิหค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
39. นางอรดา
ยางงาม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
40. นางอรพินธ์
ไชยสมทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
41. นางไข่มุก
มีแสง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
42. นำงลักขณำ
หมดทุกข์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
43. นายเจษฎา
ตันธนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
44. นางมุคครินทร์
บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
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45. นางสาววัลภา
สงวนศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
กรรมการ
46. นายนิพนธ์
ภัทรวังส์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
47. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผอ.กลุ่มนโยบายละแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
48. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
49. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
50. นายวันรุ่ง พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ 1. นาเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นกิจกรรม/โครงการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตาม
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับสมบูรณ์)
3. คณะวิทยากร
1. นายอุดม สืบบุก
ข้าราชการบานาญ
2. นายเรวัตร อารีรอบ
ข้าราชการบานาญ
3. นางพรกมล ปลาอ่อน
ข้าราชการบานาญ
ทาหน้าที่ 1.ร่วมวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น อภิปรายแสดงความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. เชื่อมโยงประเด็นเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปรายเป็นไป
ตามกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณปี พ.ศ.2564
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม
1. นายเจษฎา ตันธนะ
กวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายวันรุ่ง พาสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
3. นางมุคครินทร์ บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวนารินทร์ พรดี
ธุรการโรงเรียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดเตรียมสถานที่และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
3. นางมุคครินทร์ บุษภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวนารินทร์ พรดี
ธุรการโรงเรียน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ จัดทาทะเบียนและรับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณปี พ.ศ.2564
/6. คณะกรรมการ......

-46. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์
1. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
3. นายเจษฎา
ตันธนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ พิธีกรดาเนินการ และจัดลาดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมาะสม
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ ถ้าแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอาดุลย์ พรมแสง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นำยอำดุลย์ พรมแสง
นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ
นำยอำรักษ์ วิเศษสิงห์
นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์
นำงพรกมล ปลำอ่อน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

รวบรวม / เรียบเรียง
นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา
นางมุคครินทร์ บุษภา
นางสาวณัฐกาญจน์ สมคิด
นางสาวธิติยา อ่อนวิมล

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายเจษฎา ตันธนะ
นายวันรุ่ง พาสุทธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
โทร 034-579234

