
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิ บัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำสู่

ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น แนวทำง กิจกรรม  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  ซึ่งได้มีกำร

วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกับนโยบำยระดับต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สู่กำรปฏิบัติในเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มภำรกิจ และผู้บริหำรทุกท่ำนภำยใต้กำรให้

ค ำแนะน ำ ก ำกับจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และจะบรรลุตำม

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนระดม

สรรพก ำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทำง    

ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ 1 
สภำพทั่วไป                                                

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2553  มีภำรกิจใน
กำรก ำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค มีคุณภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน ำไปสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  
โดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

1.1. สถำนที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต ำบลหนองโรง  อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำง
จังหวัดกำญจนบุรี  ประมำณ  25 กิโลเมตร  มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำกร      
วัยเรียนในพ้ืนที่  3  อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอท่ำมะกำ  อ ำเภอพนมทวน และอ ำเภอห้วยกระเจำ มีโรงเรียนใน
สังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 1,498.58 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดอ ำเภอเลำขวัญ (กำญจนบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดอ ำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ ำเภอก ำแพงแสน (นครปฐม) 
 ทิศใต้  ติดอ ำเภอบ้ำนโป่ง (รำชบุรี) 

   ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอบ่อพลอย (กำญจนบุรี) และอ ำเภอท่ำม่วง (กำญจนบุรี)  

1.2. เขตพื้นที่บริกำร 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัด         
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอท่ำมะกำ  อ ำเภอพนมทวน  และอ ำเภอห้วยกระเจำ  รวม 29 ต ำบล 305  หมู่บ้ำน 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

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

(แห่ง) 
อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.ก.ม.) 

ท่ำมะกำ 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 
ห้วยกระเจำ 4 66 2 2 622.00 

รวม 29 305 16 19 1,498.58 
ที่มำ :  รำยงำนสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563   ส ำนักงำนสถิติจังหวัดกำญจนบุรี 
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1.3. ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 

       จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จ ำแนกตำมสังกัด 

สังกัด 

ระดับกำรศึกษำ  

รวม 

(โรงเรียน) 

อ.
1 

- อ
.3

 

อ.
1 

-ป
.6

 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศกึษำธกิำร                 

  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                

     1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ - 74 - 26 1 - - 101 

     1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ - - - - - 8 - 8 

     1.3 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ - - - - - - - - 

  2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร         

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหำดไทย         

   กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น         

   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ         

   กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน         

   - โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน - - - - - - - - 

 รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มำ : กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.1 ข้อมูลจ ำนวนนักเรยีน 

ตำรำงจ ำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

ระดับ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 
ระดับก่อนประถมศึกษำ 

อนุบำล 1 (3 ขวบเดิม) 644 575 536 
อนุบำล 2 1,557 1,473 1,347 
อนุบำล 3 1,581 1,589 1,475 
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 3,782 3,637 3,358 

ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,917 1,719 1,733 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,823 1,788 1,672 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,636 1,809 1,776 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,621 1,638 1,791 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,699 1,638 1,654 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,804 1,667 1,616 
รวมระดับประถมศึกษำ 10,500 10,259 10,242 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 820 796 722 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 809 755 752 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 710 755 687 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 2,339 2,306 2,161 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 59 65 75 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 47 49 55 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 30 45 48 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 136 159 178 

รวม 16,757 16,361 15,939 

   ที่มำ :  ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562 - 2564   กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง 

อนุบำลปีที่ 1 267 269 536 49 
อนุบำลปีที่ 2 701 646 1,347 103 
อนุบำลปีที่ 3 732 743 1,475 110 
รวมก่อนประถมศึกษำ 1,700 1,658 3,358 262 
ประถมศึกษำปีที่ 1 934 799 1,733 110 
ประถมศึกษำปีที่ 2 864 808 1,672 111 
ประถมศึกษำปีที่ 3 957 819 1,776 112 
ประถมศึกษำปีที่ 4 936 855 1,791 112 
ประถมศึกษำปีที่ 5 841 813 1,654 111 
ประถมศึกษำปีที่ 6 836 780 1,616 107 
รวมประถมศึกษำ 5,368 4,874 10,242 663 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 387 335 722 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 409 343 752 34 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 353 334 687 34 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,149 1,012 2,161 102 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 40 35 75 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 19 36 55 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 18 30 48 2 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 77 101 178 6 

รวมทั้งสิ้น 8,294 7,645 15,939 1,033 
 

ที่มำ :  ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2564  กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
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1.3.2. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนครูที่จบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ) 

ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

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

1 ผอ.โรงเรียน       51 32 83 1 1 2 52 33 85 

2 รอง ผอ.โรงเรียน       8 9 11    2 9 11 

3 ข้ำรำชกำรคร ู    103 483 586 20 266 286    123 749 872 

รวม    103 483 586 79 307 380 1 1 2 177 791 968 

        ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    

จ ำนวนพนักงำนรำชกำร ครอัูตรำจ้ำง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวนพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำงท่ีจบกำรศึกษำ (แยกตำมวุฒิ) 

ต่ ำกวำ่ปริญญำตร ี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

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

1 พนักงำนรำชกำร    6 20 26       6 20 26 

2 ครูอัตรำจ้ำง/

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   

5 36 41       5 36 41 

รวม    11 56 67       11 56 41 

        ที่มำ : ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ในส ำนักงำน 

ที ่ ประเภท 

จ ำนวน แยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
กรอบตำม
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรำ) 

ตำม
บัญชี
ถือจ่ำย 
(อัตรำ) 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

1 ผู้อ ำนวยกำร สพป. 1 1   1  1 

2 รองผู้อ ำนวยกำร สพป. 3 3   2 1 3 

3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 4  1 1  2 

4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย ์

9 9 2 3 3  8 

5 กลุ่มนโยบำยและแผน 5 5  1 4  5 

6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 9 9  6 3  9 

7 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 20 20 2  8 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 6   6  6 

9 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

1 1  1   1 

11 กลุ่มกฎหมำยและคด ี 2 2   1  1 

12 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้ำงประจ ำ 6 6 5 1   6 

14 ลูกจ้ำงชัว่ครำว 10  4 5 1  10 
 

   ที่มำ :  ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) 
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1.3.3 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 1 

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

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 2 

1. บ้ำนบึงวิทยำ  2. บ้ำนรำงกระต่ำย“พิริยะประชำวิทยำคำร”                                   

3.บ้ำนหนองตำแพ่ง  4. บ้ำนหนองตำคง  5. วัดตะคร้ ำเอน                                                                                                                                      

6.วัดส ำนักคร้อ  7. วัดท่ำเรือ “อุตสำหะวิทยำคำร” 8. วัดใหม่เจริญผล                                                       

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง    2. บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร   3. บ้ำนดอนรัก                                                                                           

4. บ้ำนหนองลำน   5. บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ  6. วัดหนองไม้แก่น                                                                                                          

7. วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142  8. บ้ำนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                                                                   

9. ประชำวิทยำคำร     10. บ้ำนดอนตำลเสี้ยน    11. บ้ำนอุโลกสี่หมื่น                                          

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 4 

1. วัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”  2. วัดเขำใหญ่   3. วัดเขำสำมสิบหำบ                                                       

4. บ้ำนหนองหิน 5. บ้ำนเขำช่อง     6.  บ้ำนชำยธูป  7.  วัดเขำตะพั้น                                                                                                                                                                                                                                    

8. วัดดอนเขว้ำ   9. วัดหนองพลับ   10. วัดท่ำกระทุ่ม   11. วัดแสนตอ  

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ท่ำมะกำ 5 

1. อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ   2. วัดดอนขมิ้น    3. วัดคร้อพนัน                                                                                             

4. วัดกระต่ำยเต้น    5. บ้ำนท่ำพะเนียง   6. วัดดงสัก “หมั่นวิทยำคำร”                                                                                                                                                      

7. ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์  8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปำกบำง)                                                                       

9. วัดหนองพันท้ำว (พรประชำวิทยำคำร)           

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

1. วัดบ้ำนทวน  2. บ้ำนดอนสระ    3. วัดพังตรุ   4. บ้ำนบ่อบ่อระแหง                                                                                                                                                                   

5. บ้ำนโป่งกูป    6. บ้ำนกระเจำ   7. วัดเบญพำด                                                                                                       

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

1. วัดดอนเจดีย์   2.วัดบ้ำนน้อย  3. บ้ำนหนองขุย  4.  บ้ำนสระลุมพุก                                                                                                        

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้ำ)  6. ห้วยสะพำน   7. วัดนำพระยำ                                                            

8. บ้ำนรำงยอม  9. บ้ำนห้วยด้วน  10. วัดวังรัก  11. บ้ำนหลุมหิน     

12. วัดทุ่งสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน พนมทวน 3 

1. อนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)  2.  บ้ำนโครำช   3.  บ้ำนดอนเตำอิฐ                                              

4.  บ้ำนหนองจอก  5. บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105  6. วัดสำลวนำรำม                                                                                                                             

7. บ้ำนบ่อหว้ำ    8. บ้ำนหนองโพธิ์      9. บ้ำนดอนมะขำม   

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 1 

1. อนุบำลห้วยกระเจำ  2. บำ้นเขำศำลำ    3. บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ                                                                                                                                                

4. บ้ำนทัพพระยำ    5. บ้ำนเขำกรวด     6. บ้ำนซ่อง  7. บ้ำนไพรงำม                                                                                                                                                                                                                                                       

8. บ้ำนวังไผ่   9. บ้ำนหนองตำยอด   10. บ้ำนอ่ำงหิน    11. บ้ำนนำใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 2 

1. วัดดอนแสลบ    2. วัดหนองปลิง   3. วัดเขำรักษ์    4. บ้ำนตลุงใต้                                                                                                                                                                                              

5. บ้ำนพนมนำง    6. บ้ำนหนองนำงเลิ้ง                                                                     

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน ห้วยกระเจำ 3 

1. บ้ำนไผ่สี  2. บ้ำนห้วยยำง   3.บ้ำนสระจันทอง  4. บ้ำนสระลงเรือ 
5. บ้ำนหนองเจริญสุข  6. เมตตำจิตต    7.บ้ำนห้วยลึก 
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1.3.4 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

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

อ.1-ม.6 

 อ ำเภอท่ำมะกำ       
 

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

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

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

 (พรประชำวิทยำคำร) 
6 พงตึก ท่ำมะกำ / 

    
 

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

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

อ.1-ม.6 

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

31 วัดหวำยเหนียว "ปุญสิริวิทยำ" 4 วัดหวำยเหนยีว ท่ำมะกำ    /    

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

รวมอ ำเภอท่ำมะกำ (49 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับกำรจัดกำรศึกษำ หมำย

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

อ.1-ม.6 

 อ ำเภอพนมทวน        
1 วัดบ้ำนทวน 9 พนมทวน พนมทวน /      
2 บ้ำนดอนมะขำม 1 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
3 วัดสำลวนำรำม 7 ดอนตำเพชร พนมทวน    /    
4 บ้ำนบ่อหว้ำ 9 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
5 บ้ำนหนองโพธิ์ 8 ดอนตำเพชร พนมทวน /      
6 บ้ำนดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /      
7 วัดห้วยสะพำน 2 หนองโรง พนมทวน   /    
8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน    /    
9 บ้ำนห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /      
10 บ้ำนวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /      
11 บ้ำนหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน   /    
12 วัดนำพระยำ 6 หนองโรง พนมทวน /      
13 บ้ำนรำงยอม 8 หนองโรง พนมทวน /     รวมหลุม

หิน  

14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน   /    
15 วัดบ้ำนน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /      
16 บ้ำนหนองขุย 4 หนองสำหร่ำย พนมทวน /      
17 บ้ำนสระลุมพุก 1 หนองสำหร่ำย พนมทวน    /    
18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ) 5 หนองสำหร่ำย พนมทวน /      
19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน    /    
20 บ้ำนบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน   /    
21 บ้ำนโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /      
22 บ้ำนกระเจำ 4 พังตรุ พนมทวน /      
23 วัดเบญพำด 2 พังตรุ พนมทวน   /    
24 อนุบำลพนมทวน 2 รำงหวำย พนมทวน   /    
25 บ้ำนโครำช 15 รำงหวำย พนมทวน /      
26 บ้ำนดอนเตำอิฐ 15 รำงหวำย พนมทวน /      
27 บ้ำนหนองจอก 4 รำงหวำย พนมทวน /      
28 บ้ำนตลำดเขตมิตรภำพที่ 105 5 รำงหวำย พนมทวน    /    

รวมอ ำเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับ หมำย

เหตุ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ 
อ.1-ป.6 

อ.1- 
ม.3 อ1-ม.6 

 อ ำเภอห้วยกระเจำ        
1 อนุบำลห้วยกระเจำ 3 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ   /    
2 บ้ำนซ่อง 13 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
3 บ้ำนไพรงำม 15 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      
4 บ้ำนเขำศำลำ 7 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      

5 บ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ 11 ห้วยกระเจำ ห้วยกระเจำ /      

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

รวมอ ำเภอห้วยกระเจำ 24 โรงเรียน     
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1.4 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  1.4.1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำกผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งทดสอบสมรรถนะ 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและด้ำน
กำรอ่ำนรู้เรื่อง ปรำกฏผลดังนี้ 

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง 82.39 77.24 79.36 74.13 74.14 
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 81.22 75.56 75.84 72.23 71.86 
รวม 2 สมรรถนะ 81.86 76.40 77.61 73.20 73.02 

           จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบ RT ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับ
สังกัดและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทุกระดับในทุกสมรรถนะ  

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

สมรรถนะ 
 

จ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ (N=1,700) 
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง 1,161 75.00 231 14.92 85 5.49 71 4.58 
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 1,148 74.06 329 21.22 59 3.80 14 0.90 
รวม 2 สมรรถนะ 1,168 75.45 285 18.41 67 4.32 28 1.80 

                จำก ตำ ร ำ งที ่ 2   ก ำ ร เ ป ร ีย บ เ ท ีย บผล กำ รป ระ เ ม ิน ค ว ำ มส ำม ำ รถด ้ำ นกำ รอ ่ำ น ของผู ้เ ร ีย น  
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ  
ด้ำนกำรอ่ำนรวม 2 สมรรถนะ นักเรียนอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก จ ำนวน 1,168 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมำอยู่
ในระด ับค ุณภำพระด ับด ี จ ำนวน  285  คน ค ิด เป ็นร ้อยละ  18 .41  อยู ่ใ นระด ับค ุณภำพพอใ ช้  
จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 และอยู่ในระดับคุณภำพปรับปรุง จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

  เมื ่อพ ิจำรณำระด ับค ุณภำพเป ็นรำยสมรรถนะ พบว ่ำ  สมรรถนะด ้ำนกำรอ ่ำนออกเส ีย ง อยู ่ใน 
ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ14.92 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.49 และ 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 74.06  ระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 21.22 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.80 และระดับปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 0.90 
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  1.4.2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งประเมิน 2 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์ 
ปรำกฏผลดังนี้ 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562-2563 

ควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่ำง เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่ำง 
ด้ำนภำษำไทย 49.02 46.46 2.56 53.21 47.46 5.75 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 50.08 44.94 5.14 45.97 40.47 5.50 
รวมทุกด้ำน 49.55 45.70 3.85 49.59 43.97 5.62 

  จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ มีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำทุกระดับในทุกด้ำน  

  1.4.3 ชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6 จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรำกฏผลดังนี้  

ตำรำงท่ี 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่            

กับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2563 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 57.14 56.20 0.94 
คณิตศำสตร์ 29.57 29.99 -0.42 
วิทยำศำสตร์ 37.84 38.78 -0.94 
ภำษำอังกฤษ 38.13 43.55 -5.12 

รวมเฉลี่ย 40.67 42.13 -1.46 

จำกตำรำงที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่ำ ใน

ภ ำ พ ร ว ม ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ เ ข ต พื้ น ที่  น้ อ ย ก ว่ ำ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  (-1.4 6 )  เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ 

เป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มำกกว่ำระดับประเทศ 0.94 และ พบว่ำ รำยวิชำอื่น ๆ  

มี ค่ ำ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละน้ อยกว่ ำ ร ะดั บประ เ ทศ  เ รี ย งล ำ ดั บค ว ำมต่ ำ ง ร ะหว่ ำ งคะแนนจำกน้ อย ไปหำมำก  ดั ง นี้   

วิชำคณิตศำสตร์ (-0.42)  วิชำวิทยำศำสตร์ (-0.94) และวิชำภำษำอังกฤษ (-5.12)  
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ตำรำงท่ี  5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 48.31 57.14 8.83 
คณิตศำสตร์ 32.72 29.57 -3.15 
วิทยำศำสตร์ 34.58 37.84 3.26 
ภำษำอังกฤษ 29.89 38.13 8.24 

รวมเฉลี่ย 36.38 40.67 4.29 

จำกตำรำงที่ 5 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562-2563 พบว่ำ มีค่ำ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละมำกกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 3 รำยวิชำ  ดังนี้  

 - รำยวิชำภำษำไทย      มีคะแนนเฉลี่ย (8.83) 

 - รำยวิชำวิทยำศำสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (3.26) 

 - รำยวิชำภำษำอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ย (8.24) 

และ พบว่ำ มีค่ำคะแนนเฉลีย่ร้อยละน้อยกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 1 รำยวิชำ ดังนี้ 

 - รำยวิชำคณิตศำสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (-3.15) 

  1.4.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรำกฏผลดังนี้  

ตำรำงท่ี 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่       

                 กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ  2563 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 58.98 54.29 4.69 
คณิตศำสตร์ 22.72 25.46 -2.74 
วิทยำศำสตร์ 29.89 29.89 เท่ำกับ 
ภำษำอังกฤษ 31.72 34.38 -2.66 

รวมเฉลี่ย 35.83 36.01 -0.18 

จำกตำรำงที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  ระดับเขตพื้นที่ กับระดับประเทศ พบว่ำ ใน

ภำพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-0.18)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำระดับประเทศ (4.69) รำยวิชำ

วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับระดับประเทศ (29.89)  และพบว่ำ รำยวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำ
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ระดับประเทศ เรียงล ำดับควำมต่ำงระหว่ำงคะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังนี้  รำยวิชำภำษำอังกฤษ ( -2.66) และรำยวิชำ

คณิตศำสตร์ (-2.74)   

ตำรำงท่ี 7   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 52.59 58.98 6.39 
คณิตศำสตร์ 23.06 22.72 -0.34 
วิทยำศำสตร์ 27.99 29.89 1.90 
ภำษำอังกฤษ 28.87 31.72 2.85 

       รวมเฉลี่ย 33.13 35.83 2.70 

       จำกตำรำงที่ 7  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562-2563 พบว่ำ ค่ำ

คะแนนเฉลีย่ร้อยละรวมทุกวิชำทุกระดับชั้น มีพัฒนำกำรสูงขึ้น (2.70)  เมื่อพิจำรณำในแตล่ะรำยวิชำ      

            - วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น (6.39) 

 - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.34) 

 - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (1.90) 

 - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (2.85) 

         1.4.5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (Ordinary 
National : O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งทดสอบใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
ว ิทยำศำสตร์ ส ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปรำกฏผลดังนี้ 

ตำรำงท่ี 8   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่

กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 

วิชำ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 37.12 44.36 -7.24 
คณิตศำสตร์ 18.10 35.93 -17.83 
วิทยำศำสตร์ 28.84 29.94 -1.10 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 33.86 26.04 7.82 
ภำษำอังกฤษ 24.19 32.68 -8.49 

รวมเฉลี่ย 28.42 33.79 -5.37 
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จำกตำรำงที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่ำ ใน

ภำพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ีลดลง มีค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-5.37)   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ รำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำ

ระดับประเทศ (7.82) และพบว่ำ จ ำนวน 3 รำยวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่ำระดับประเทศ เรยีงล ำดับควำมต่ำงระหว่ำง

คะแนนจำกน้อยไปหำมำก ดังน้ี รำยวิชำวิทยำศำสตร์ (-1.10) รำยวิชำภำษำไทย (-7.24) รำยวิชำภำษำอังกฤษ (-8.49)  และ

รำยวิชำคณติศำสตร์  (-17.83)  

ตำรำงท่ี 9   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ  2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 มำกกว่ำ/น้อยกว่ำ 
ภำษำไทย 40.32 37.12 -3.20 
คณิตศำสตร์ 16.70 18.10 1.40 
วิทยำศำสตร์ 22.70 28.84 6.14 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 31.50 33.86 2.36 
ภำษำอังกฤษ 24.06 24.19 0.13 

รวมเฉลี่ย 27.06 28.42 1.37 
  จำกตำรำงที่ 9  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ในปีกำรศึกษำ 2562-2563 พบว่ำ ค่ำคะแนน

เฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชำทุกระดับชั้น เพิ่มขึ้น (1.37)  เมื่อพิจำรณำเปน็รำยปีกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ   

          -   วิชำภำษำไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.20)  

         - วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (1.40)  

         - วิชำวิทยำศำสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (6.14) 

         - วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.36 

         - วิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (0.13) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผนส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 มีกฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญและมีควำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่จันทร์ที่ 6 เมษำยน

2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ 
กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย     
รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจวินัย อำรมณ์สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประซำซนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำร
จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ด้วย 

กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำม 
ควำมถนัดของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประซำซนได้รับ
กำรศึกษำ ตำมวรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ ตำม
ควำมถนัด ของตน 

2.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดด ำนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง 

กำรศึกษำระดับก่อนอุดมศึกษำ และก ำหนดในมำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำส
เสมอกัน ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำร
สื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแล
ด้อยโอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ 

กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคล
ดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึง 
ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 
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ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
ได้ก ำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) ระดับ
ประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ และให้หมำยควำม
รวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำริกำร พ.ศ. 
2546 ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2546 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัด และ
กำรสง่เสริมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 

1) จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทรัพยำกร กำรจัดตั้ง 
จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3) พัฒนำระบบกำรบริหำร และส่งเสริม ประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ กำรน ำเทคโนโลยี 
สำรสนเทศไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรส่งเสริมนิเทศ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

4) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5) พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำ ขั้น

พ้ืนฐำน กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษและประสำน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
7) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

2.3 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณำกำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐ 
ทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ 
คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ควำม
อยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เข้ำถึง กำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุล
ระหว่ำง กำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ 
“ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) 
ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
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มนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

2.4 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำรเกษตร 4) 
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที่ยว 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 7)โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่ 9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 12) กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลังทำงสังคม 16) เศรษฐกิจ
ฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้ง
ระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) 
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับ
มอบหมำยให้เป็นองค์กรเจ้ำภำพหลัก ในประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้ ำภำพร่วม ใน
ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยระดับประเด็น 
2 เป้ำหมำย คือ 1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ ของ
พหุปัญญำดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

1. แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 
แนวทำงกำรพัฒนำ โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้
เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนำระบบ กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ และมีเป้ำหมำย ให้คนไทยมี
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึง
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ คือ 
1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ 2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่
เหมำะสม ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และมีเป้ำหมำยของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำร
ส่งเสริม กำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำม
ศักยภำพเพ่ิมข้ึน 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้ำหมำย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีแผน
ย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 2 แผนย่อย ได้แก่ 
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1. แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง กับ
กำรจัดกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน คือ จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่
สมวัยทุกด้ำนโดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ที่
เน้นกำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุม 
อำรมณ์ ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกร ใน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ เป้ำหมำยของแผน
ย่อย คือ เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 

2. แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทำงพัฒนำ ได้แก่ 1) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอด
รับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่
ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน 2) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และ
ควำมสำมำรถ ในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 3) จัดให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะในกำร วำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 4) จัดให้มีพัฒนำ
ทักษะอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด นักนวัตกรรม และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมกันและท ำงำนภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริม
และสนับสนุน ระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ 
เพ่ือเสริมสร้ำง ศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำน  
ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้ำหมำยของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม        
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.5 แผนกำรปฏิรูปปริเทศ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ได้มีกำรประกำศเมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 เพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และ

ขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุ กับกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ประชำชนมี
ควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีกำรปฏิรูป 13 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ 13) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน 
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 จึงได้มีกำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งก ำหนดแผนงำนในแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำน
กำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) กำรปฏิรูปกลไก และระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน  4) กำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำร'ฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำน และ
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กำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุน กำร
พัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน และก ำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

2.6 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึง

โอกำส และควำมเสมอภำคในกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ก ำลังคน ให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึ กษำ และกำรเรียนรู้
ส ำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก 
ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำม
กับดักประเทศ ที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้ก ำหนด สำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) 
ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมี
ยุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม แห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม
ทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2.7 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
กระทรวงศึกษำธิกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 

ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ซำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคน ตลอดช่วง
ชีวิต กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็ก ตั้งแต่ ช่วงกำร
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน รวมถึงกำร
ส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
พหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกลำย และประเด็นอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท 
สังคมไทย 

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
อำชีวศึกษำ ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์ม กำรเรียนรู้
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ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำ ให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเปน็ฐำนโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำร
และกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระ และคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
ประเมินผล กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร 
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม และ
สร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ 
เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ 
และกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำ 
ที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได ้

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวช้อง 
น ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 

9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแช่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำ ระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ ในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส ทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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2.8 นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ 
ท่ำมกลำง สภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ช้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภำพรวมกำรศึกษำของประเทศท่ีมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ ได้
อย่ำงแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละสถำนศึกษำ
และตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ด้วยเครื่องมือทีท่ันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำ คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประซำซนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี 
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

2.9 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วน

ส ำคัญยิ่ง ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำร เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิด กำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และสำมำรถ
ด ำเนินกำร และวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) กำร
สร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จึงก ำหนดนโยบำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถปรับตัวตอ่โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
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2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 

อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ ตรง
ตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะ ใน
กำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ ชอง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น ของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง ในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเลือก
ศึกษำต่อ เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน 

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโรงเรียนคุณภำพของชุมซน โรงเรียนขนำดเล็ก และ

โรงเรียน ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษำ ปีที่  
1 - 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ 
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และกำร
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เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

2.10 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ                    
ค่ำนิยมองค์กร  เป้ ำประสงค์  และยุทธศำสตร์  ที่ เชื่ อมโยงและสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก 
  ธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนำครูสู่มืออำชีพ พัฒนำเทคโนโลยีและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่       
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนสอน 
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร 
   เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและคุณลักษณะตำมศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

เป้ำประสงค์หลัก 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และกำรมี 
   ส่วนรว่มส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส่งผลต่อกำร 
   พัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
   ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีคุณลักษณะตำมศตวรรษท่ี 21 (3R8C)         

ค่ำนิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
            A = Attitude = สมำชิกมีจิตส ำนึกที่ดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ควำมโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับผิดชอบ 
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            W = Willingness = ด้วยควำมเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 

คติพจน์ 
           สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้ำ ค่ำของคน 
 
อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีควำมรับผิดชอบ สำมัคคี  มีคำรวะ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์  ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

                 โดยมีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจ
ดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยรัฐบำล 
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2.11 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัย

จำกภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงกำรจัด สภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 
 

85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
ร่วม 

1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ 
ให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ ควำมเลี่ยง และด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สอ. 
สตผ.) 

2 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนใหม่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำร ป้องกัน
และแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคำม ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำร
คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัย
พิบัติและภำวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติ ซ้ ำ  ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 

3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สกก. 
ฉก.ซน.) 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
ร่วม 

4 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่
น ำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงควำมพร้อม ของครูผู้สอนใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพ่ือควำมปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับ
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคำม 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คบศ.) 

5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสร้ำงระบบนิเวศน์ กำรเรียนรู้ที่
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย มีควำมอบอุ่น และ
มีควำมสุขในสถำนศึกษำ 

สพท. 
รร. 

 

6 เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ 
ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่
เหมำะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ควำมรุนแรงใน
สถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดยควำมร่วมมือ
จำกภำคีเครือข่ำย 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

 

7 พัฒนำระบบและรูปแบบกำรป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เสริมสร้ำง
สวัสดิกำรให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญ และก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะภัยที่ เกิดจำกควำมไม่สงบ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สพก.จซต. 
ฉก.ซน.) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรสมวัย 
2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจน

จบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำร

ช่วยเหลือ ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 

1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 

และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
ร่วม 

1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค โดย
กำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน 
ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่
มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 

2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มี
คุณภำพให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำ
ตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน ควำมถนัด และศักยภำพของแต่ละ
บุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
สมป. คบศ. 
สนก. สศศ. 
ลพก.จซต.) 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม 
และประสำนช่วยเหลือ ประซำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่
อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้เข้ำถึงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ และได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์
ควำมรู้ และแนวทำง/วิธีกำร/ เครื่องมือ ที่จ ำเป็นในกำรป้องกันนักเรียน
ออกจำกระบบกำรศึกษำ 
 

ลพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

 

4 พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร กำรวัด และประเมินผลที่
เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร และเด็กด้อยโอกำส 
 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5 ส่งเสริม พัฒนำกำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงโอกำส ทำง
กำรศึกษำ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนก.) 

6 ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงโอกำส และลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศกัยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อม ทั้งทำงด้ำน
วิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (0-

NET) 
ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ ภำษำอังกฤษโดยใช้
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับ กำร
เตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำร
ประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมพหุปัญญำ ร้อยละ 10 
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรดัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ รำยบุคคล ร้อยละ 10 
9 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ ได้ รั บกำรส่ ง เสริ มสนับสนุนกำร พัฒนำ 

ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
โรงเรียน 220 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนร่วม 

คุณภำพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย 
มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระ
บรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยูห่ัว สู่กำรปฏิบัติ 

สพฐ. (ทุก
ส ำนัก) 
สพท. 
รร. 

 

2 พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ (Multiple Intelligences) สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ.)  

3 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำร
คิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้อง กับควำมต้องกำร
ของประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สทศ.) 

4 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่
น ำไปสู่ Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
ศบศ. สนก. 

5 ด ำเนินกำรคัดกรอง/จัดควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ ตำม
ศักยภำพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

คุณภำพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ รูปแบบ 

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับชั้น 
สพฐ. (สวก. 
สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สนก. ศนฐ.) 

7 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรจัด กำรเรียน
กำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำร
สร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีควำมรู้ และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในควำมเป็นครูมืออำชีพ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี กำรพัฒนำตนเอง
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำ รำยบุคคล ส่งเสริมกำร
ทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูง ตำมมำตรฐำนนำนำชำติของครู 
มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณ ควำมเป็นครู 
 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน. 
คบศ.) 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนร่วม 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 
9 

พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และหลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนของสำมมโนทัศน์หลัก คือ 
Career Education , Competency Building , Creative 
Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

10 
 

ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดประเมินผลเพ่ือกำรเรียนรู้ (Assessment for 
Learning) ทีส่อดคล้องกับสภำพบริบท ชองสถำนศึกษำ โดยให้มี
รูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและ
อัตนัย กำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) 
และกำรประเมิน ตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 
 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

11 เพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน ในกำรจัดกำร
เรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก. (ศรต.) 
สมป. คนฐ.) 

12 พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำชองผู้เรียน รวมทั้งด ำเนินกำรให้มี กำรขยำยผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบน. สทศ.) 

13 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแพลตฟอร์ม ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท. 
รร. 

 

14 บูรณำกำรกำรศึกษำเพ่ือ กำรศึกษำ ต่อด้ำนอำชีพ และกำรประกอบ
อำชีพ หรือกำรมีงำนท ำตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดชองผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สมป. คนฐ. 
สนก.) 

15 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ เด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

16 สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตครู สำยสำมัญ ปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นท่ี 
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำร บริหำรจัดกำร
กระบวนกำร'ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ 
และกำรสอนงำนของครูพ่ีเลี้ยง ในสถำนศึกษำ 
 

 
สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพี่อควำม เป็นเลิศ 
(HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำศักยภำพบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท. 
รร. 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

น ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. สถำนศึกษำและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอ้ือต่อกำร

บริหำร และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

บริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร ที่เป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ีอกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้อง กับ
กำรเรียนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ 

สดัส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่ พิเศษ 
และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ ประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 50 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน

ร่วม 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ของส ำนักงำน คณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ที่แตกต่ำงของนักเรียน 
และผู้รับบริกำรทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อปรับปรุง
กำรบริกำร กระบวนงำน ตลอดจนกำรพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร ทั้งในภำพรวม และเฉพำะกลุ่มได้ โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงกับ ฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภัยในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. ลพร. 
สทศ. สศศ.) 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน

ร่วม 

2 พัฒนำและจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ส ำหรับประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
สทศ. สศศ.) 

3 ส่งเสริม กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มี 
ประสิทธิภำพทุกระดับ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพสถำนศึกษำและพื้นที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำหรับโรงเรียนที่สำมำรถด ำเนินกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

5 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
คุณภำพ 

สพฐ.(สอ. 
สนผ. สนก.) 
สพท.รร. 

 

6 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียน
ขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำง มีคุณภำพ ให้มีคุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

7 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้มี โอกำสรับ
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

สพฐ. 
(สนก. (ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

8 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพำะ และพ้ืนที่
พิเศษ อำทิ โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ โรงเรียน ในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. 
(สนผ. 
สพก.จซต.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สวก.) 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำ นวัตกรรม
กำรศึกษำและกำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

สพฐ. (สบน.) 
สพท.รร. 

 

10 พัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มี
ควำมเข้มแข็งในระบบประกันคุณภำพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.)สพท.รร. 

 

กำรบริหำรงบประมำณ 
11 จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อน 

นโยบำย ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของผู้เรียนและสถำนศึกษำ ใน
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร และงบประมำณ
ไปสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ โดยลดกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรจำกส่วนกลำง เน้นก ำกับทิศทำง และติดตำมประเมินผล 

สพฐ. 
(สนผ. สคส. 
สตผ. สน และ
ทุกส ำนัก) 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน

ร่วม 

12 สนับสนุนให้มีกำรปรับอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนให้เหมำะสม 

สพฐ. (สนผ. 
สศศ.) สพท. 
 

 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
13 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สพฐ. (สพร.) 

สพท. รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 

14 พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำร
วำงกลยุทธ์องค์กร กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน และกำรสร้ำงสุข ในองค์กร 
และพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนควำมเชื่อมโยง
จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ วัฒนธรรมกำรให้บริกำร และกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรท ำงำน และให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มำตรฐำนต ำแหน่ง และวิทย
ฐำนะ พัฒนำช้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 

สพฐ. 
(กพร. สพร. 
ศบศ.) 
สพท. 

 

15 บริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ เพ่ือลดภำระงำนอ่ืนของครู ที่ไม่ใช่กำร
สอน และบริหำรอัตรำก ำลังในส ำนักงำนทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16 พัฒนำระบบกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทุกระดับ น ำ
หลักธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง 
 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน สพฐ. (คนฐ.) 
สพท. รร. 

 

18 บูรณำกำรระบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในเซิง
นโยบำย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. 
ลพร.) 

19 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และจัดกำรศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพิ่มบทบำท และกรอบภำรกิจที่
ตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
และกระทรวงศึกษำธิกำรมำกขึ้น 
 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สตผ. สอ. 
สกก.) 



~ 39 ~ 
 

ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ ซึ่งก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร  กิจกรรม งบประมำณ บทบำท วิธีกำร 

และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร   ที่ขับเคลื่อน

นโยบำยสู่ควำมส ำเร็จส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยึดหลักวิเครำะห์ที่เป็นไปตำมเอกสำร   ด้ำนนโยบำย แต่

หลำยหลำกวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน/กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงกำรหรือส่งผลต่อกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ

รำชกำร กำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ กำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4. ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน ำส่งผลผลิตเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

5. เป็นงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำงที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ 

6.  สนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและท้องถิ่น 

7. ต้องตอบสนองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้เสนอผลกำรพิจำรณำจัดสรร 

งบประมำณของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 

และคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณซึ่ง

ได้พิจำรณำจัดเรียงล ำดับจำกกรอบวงเงินงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ จ ำนวน 4,700,000  บำท ก่อนขอควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่  2/2565  เมื่อวันที่  24  เดือน 

กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังนี้ 
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                          กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 

1 งบพ้ืนฐำน/งบประจ ำ 2,800,000 59.57 

2 งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์ 1,900,000 40.43 

                    รวม 4,700,000        100 

 

รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ 

รำยกำร จ ำนวน 
งบประมำณ 

(บำท) 

งบประจ ำ (17 รำยกำร) 1 โครงกำร 2,800,000 

งบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์   

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย        

               จำกภัยทุกรูปแบบ 

2 โครงกำร 31,000 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับ 
              ประชำกรวัยเรียนทุกคน 

1  โครงกำร 66.000 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร   

              เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

11  โครงกำร 578,000 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  19  โครงกำร 1,225,000 

รวมงบพัฒนำ/งบยุทธศำสตร์ 33  โครงกำร 1,900,000 

รวมทั้งสิ้น (34 โครงกำร) 4,700,000 
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รำยละเอียดจัดสรรงบประมำณปี  พ.ศ. 2565 (งบประจ ำ) 

 
ที ่ รำยกำร พิจำรณำจัดสรร 

1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ 78,435 

2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 

3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 47,300 

5 วัสดุเชื้อเพลิง 180,000 

6 วัสดุส ำนักงำน 400,000 

7 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000 

8 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 9,685 

9 ค่ำไฟฟ้ำ 910,000 

10 ค่ำโทรศัพท์ 12,000 

11 ค่ำน้ ำประปำ 88,000 

12 ค่ำไปรษณีย์ 24,000 

13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 300,480 

14 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 177,540 

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่ม ICT 108,840 

16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 333,720 

17 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ  10,000 

  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,800,000 
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 งบประมาณ

 ท่ีใช้  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ไตรมาส 1

(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

1  งบรายจ่ายประจ า      2,800,000        930,580        1,469,420        400,000 700,000      700,000      700,000      700,000       การเงิน  ชนาฎ์นันช์

2 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา          31,000          22,160             8,400              440 -            4,040          26,960        -            ส่งเสริมฯ ลักขณา

3 สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเล่ือมล  า

 ก้าวล  าสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

         66,000          20,160            28,020         17,820 4,650         47,220        3,280          10,850       ส่งเสริมฯ ไข่มุก

4 พัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพื นท่ีนวัตกรรมการศึกษา สพป.

กาญจนบุรี เขต 2

         10,000            10,000 -            10,000        -             -            นิเทศ จิรภา

5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื นท่ีการศึกษา          59,900 7,200            41,430             11,270          -            12,160        24,610        23,130       นิเทศ ชนากานต์  

กมลวรรธน์ 

จิรภา 

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย          36,000 36,000           -            14,250        15,750        6,000         นิเทศ เบญจมาศ

7 ขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง          12,000 3,600          5,100            3,300          -            9,600          1,200          1,200         นิเทศ สุวิมล

8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ี

ตอบสนอง การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

       212,400          21,600          167,450         23,350 14,250       82,070        93,140        22,940       นิเทศ ชลณา

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแปนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 งบด าเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
 กลุ่ม  ช่ือ

 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม
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 งบประมาณ

 ท่ีใช้  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ไตรมาส 1

(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

 งบด าเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
 กลุ่ม  ช่ือ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม

9 พัฒนาการนิเทศการศึกษา          72,000 66,300           5,700          10,930       16,000        17,000        28,070       นิเทศ ดรุณวรรณ

10 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา          35,000 26,600           8,400          -            -             -             35,000       นิเทศ ดรุณวรรณ

11 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน  และคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม

         24,000           7,200            16,800 -            -             21,360        2,640         นิเทศ นิภา

12 ส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

         92,700          14,400            69,150           9,150 28,200       22,450        42,050        -            นิเทศ สุวิมล

13 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้

เข้มแข็ง

         24,000            24,000 -            11,700        8,300          4,000         นิเทศ กมลวรรธน์

14 เพชรเสมากาญจน์ 2 ปีท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565          70,000            23,950         46,050 -            7,650          -             62,350       พัฒนาฯ อุบลศรี

15 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         51,500           3,600            42,500           5,400 -            51,500        -             -            พัฒนาฯ อุบลศรี

16  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่)

           8,600             8,400              200 2,400         2,400          1,050          2,750         บุคคล เบญจา

17 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

         20,000              960            19,040 3,750         7,650          1,100          7,500         บุคคล นงนุช

กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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 3

 งบประมาณ

 ท่ีใช้  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ไตรมาส 1

(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

 งบด าเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
 กลุ่ม  ช่ือ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม

18 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงาน

เขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         86,000         86,000 26,000       60,000        -             -            DL-ICT เจษฎา

19 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบ

วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         77,250           5,000            56,250         16,000 -            74,750        2,500          -            DL-ICT เจษฎา

20 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ    

พ.ศ.2565

         23,000            23,000 23,000       -             -             -            DL-ICT เจษฎา

21 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ            8,000           2,520             5,480 2,520         2,000          2,000          1,480         การเงิน ชนาฏ์นันช์  

22 ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการของ สพป./สถานศึกษา

           7,200             7,200 -            7,200          -             -            ตสน. สุรางค์

23 ประชุมภายในส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2

         81,000            81,000 10,500       35,460        27,660        7,380         อ านวยการ อรพินธ์  

24 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ไทย

       129,000          129,000 800            67,800        6,600          53,800       อ านวยการ อรพินธ์

25 พัฒนาส านักงานให้เอื อต่อการบริการ          50,000          25,000            25,000 30,000       20,000        -             -            อ านวยการ นราทิพย์
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 งบประมาณ

 ท่ีใช้  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ไตรมาส 1

(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

 งบด าเนินงาน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 2
 กลุ่ม  ช่ือ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม

26 สร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพื นท่ีการศึกษา การประเมินตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) การประเมินสถานะ

หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการ

ประเมินตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  (ARS)

           4,300           3,940                360 -            -             4,300          -            อ านวยการ นราทิพย์

27 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ

ส านักงานเขตพื นท่ี

       138,000           4,200          120,590         13,210 123,800      7,000          -             7,200         แผน ณัฐกาญจน์

28 ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน          11,000 11,000           7,350         1,440          450            1,760         แผน มุคครินทร์

29 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับเขตพื นท่ี

การศึกษา

               -                  -                    -                  -   -            -             -             -            ส่งเสริมฯ ศุภภัทร์

30 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา                -                  -                    -                  -   -            -             -             -            การเงิน ชนาฏ์นันช์

31 การให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบและความผิดทางวินัย

               -                  -                    -                  -   -            -             -             -            กฎหมาย พรรณพิมล 

32 กฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการ

ประชุม

               -                  -                    -                  -   -            -             -             -            กฎหมาย พรรณพิมล 

    1,439,850       141,540      1,052,020       246,290      288,150      574,340      299,310      278,050

    4,239,850     1,072,120      2,521,440       646,290      988,150    1,274,340      999,310      978,050

 รวมงบพัฒนาฯกิจกรรม/โครงการ

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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ส่วนที ่4 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำร

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

 

กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์   กลยุทธ์และจุดเน้น ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมีทั้งงบประมำณในส่วนของ    ส ำนักต่ำง ๆ ในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด  

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

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

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

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

ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  
3. กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมให้ทุก

ภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
4. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลำกรทุกระดับ

รับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง  
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ   
จงึก ำหนดกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ดังนี้ 

 
   15 เมษำยน 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565)  
   15 กรกฎำคม 2565 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน  (ตุลำคม 2564 – มิถุนำยน 2565)  
   15 ตุลำคม 2565  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565)  

 
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
7. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 อย่ำงเคร่งครัด 
ทั้งนี้กำรบริหำรงบประมำณให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนให้

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำม

วัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที่  364 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 
…………………………………………………….. 

   ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำชำติ 20 ปี              
( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 8 0 )   น โ ย บ ำ ย ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ ำ ธ ิก ำ ร  แ ล ะ ย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ข อ ง ส ำ น ัก ง ำ น
คณ ะก ร ร ม ก ำ รก ำ ร ศึก ษ ำ ขั้นพ้ืนฐำน     นโยบำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต่ำง ๆ              
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นกรอบ   ทิศทำงกำรปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จึงได้
ก ำหนดจัดกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรอง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 ขึ้นในระหว่ำง
วันที่ 18 -19 พฤศจิกำยน 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้ำนไร่ริเวอร์แควรีสอร์ทกำญจนบุรี ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ ำงเป็นรูปธรรม     
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  

1. ว่ำที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอรัญ  เทือกขันตี   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยบุญส่ง   โซยรัมย์   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
4. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท าหน้าที ่ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

๑. ว่ำที่ร้อยตร ีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอรัญ  เทือกขันตี   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2             กรรมกำร 
๓. นำยบุญส่ง   โซยรัมย์         รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุภำพ  จัดละ   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล          กรรมกำร 
๕. นำยแมน  ค ำวงษ์             ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                              กรรมกำร 
๖. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          กรรมกำร 
๗. นำงนรำทิพย์  สอำดเอ่ียม      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
๘. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                    กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุรำงค์   ธิตินิลนิธ ิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                       กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน   ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี            กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๑๓. นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 

 



 
 

 
 

๑๔. นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
๑๕. นำงเบญจมำศ  นุ่มวัฒนะ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
๑๖. นำงชลณำ  ม่วงหวำน      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวจิรภำ  ศรีนวล     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวชนำกำนต์  วิหค     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                               กรรมกำร 
๒๑. นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง           นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวเบญจำ  กำกะนิก   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๒๓. นำยศรชัย  ไชยวุฒิ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร           กรรมกำร 
๒๔. นำงอรพินธ์   ไชยสมทิพย์     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๒๕. นำงไข่มุก   มีแสง              นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
๒๖. นำงลักขณำ  หมดทุกข์             นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
๒๗. นำงสำวศศิพร  ศรีแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร           กรรมกำร 
๒๘. นำยเจษฎำ  ตันธนะ           นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒๙. นำงมุคครินทร์  บุษภำ                 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            กรรมกำร 
๓๐. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๑. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ             ผอ.กลุ่มนโยบำยละแผน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๒. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๓. นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๔. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ท าหน้าที่ 1. ก ำหนดนโยบำย ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  

       2. ก ำหนดทิศทำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และ
กำรทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

       3.  พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ นโยบำย จุดเน้นและ
สนองต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

      4. พิจำรณำกลั่นกรองงบประมำณและจัดสรรตำมกรอบวงเงิน 
       5. พิจำรณำจัดเรียงล ำดับกิจกรรม/โครงกำร 

           6.จัดท ำ(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม 

1. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร                   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                     กรรมกำร 
3. นำยรุ่ง  เนื้อแตงเย็น  พนักงำนธุรกำร  ส.4             กรรมกำร 
4. นำยจ ำเนียร  เขียวแก้ว พนักงำนธุรกำร ส.4             กรรมกำร 
5. นำงมุคครินทร์   บุษภำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภำพ จัดเตรียมสถำนที่และเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 



 
 

 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธิติยำ     อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3. นำงสำวธนันธร  ศรีลำวงศ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน            กรรมกำร 
4. นำงมุคครินทร์    บุษภำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสำวกมลชนก  เสื้อผู้ ลูกจ้ำงชั่วครำว               ผูช้่วยเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่ จัดท ำทะเบียนและรับรำยงำนตัวผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
          งบประมำณปี พ.ศ.2565 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ 
1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธิติยำ     อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
3. นำงสำวณัฐณิชำ  ชัยยำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน            กรรมกำร 
4. นำยเจษฎำ        ตันธนะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสำวชนนิกำนต์  รักอำชีพ    ลูกจ้ำงชั่วครำว      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท าหน้าที ่ พิธีกรด ำเนินกำร  และจัดล ำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมำะสม 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกัลยำรัตน์   ถ้ ำแก้ว เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน            กรรมกำร 
3. นำงสำววัลภำ  สงวนศักดิ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ช ำนำญงำน           กรรมกำร 

 3. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 9 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 
 
                                               ว่ำที่ร้อยตรี                 
              (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

                                                           ที่ 365 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

…………………………………………………….. 
          ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 จะด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ,แผนกำรศึกษำชำติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ,นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร, ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด,นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต่ำง ๆ   ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จึงได้
ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้น ในระหว่ำงวันที่  8 
ธันวำคม 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยเน้นกำรบริหำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบด้วยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน  และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

5. ว่ำที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
6. นำยอรัญ     เทือกขันตี  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
7. นำยบุญส่ง   โซยรัมย์   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
8. นำยปกรณ์    ม่วงเจริญ  รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท าหน้าที ่ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565     
เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๓๕. ว่ำที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2          ประธำนกรรมกำร 
๓๖. นำยอรัญ  เทือกขันตี   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2              กรรมกำร 
๓๗. นำยบุญส่ง   โซยรัมย์         รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                     กรรมกำร 
๓๘. นำงสำวสุภำพ  จัดละ   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล          กรรมกำร 
๓๙. นำยแมน  ค ำวงษ์             ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                              กรรมกำร 
๔๐. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          กรรมกำร 
๔๑. นำงนรำทิพย์  สอำดเอ่ียม      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำร 
๔๒. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                    กรรมกำร 
๔๓. นำงสำวสุรำงค์   ธิตินิลนิธ ิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                       กรรมกำร 
๔๔. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน   ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        กรรมกำร 
๔๕. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี            กรรมกำร 
๔๖. นำยเจษฎำ  ตันธนะ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ          กรรมกำร 

 

 



 
 

 
 

๔๗. นำยนคร  มำกมีทรัพย์      ตัวแทน ก.ต.ป.น.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
๔๘. นำงสำวกิตติมำ  พฤกภูษณ ตัวแทน ก.ต.ป.น.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
๔๙. นำงวำสนำ  คงม่ัน  ตัวแทน ก.ต.ป.น.สพป.กำญจนบุรี เขต 2                       กรรมกำร 
๕๐. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอท่ำมะกำ              กรรมกำร 
๕๑. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอพนมทวน                       กรรมกำร 
๕๒. นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอห้วยกระเจำ                       กรรมกำร 
๕๓. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 1                                   กรรมกำร 
๕๔. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 2                                   กรรมกำร 
๕๕. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 3                                   กรรมกำร 
๕๖. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 4                                  กรรมกำร 
๕๗. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 5                                   กรรมกำร 
๕๘. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 1                                  กรรมกำร 
๕๙. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 2                                  กรรมกำร 
๖๐. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 3                                  กรรมกำร 
๖๑. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 1                               กรรมกำร 
๖๒. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 2                               กรรมกำร 
๖๓. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 3                               กรรมกำร 
๖๔. นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๖๕. นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
๖๖. นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
๖๗. นำงเบญจมำศ  นุ่มวัฒนะ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
๖๘. นำงชลณำ  ม่วงหวำน      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๖๙. นำงสำวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
๗๐. นำงสำวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๗๑. นำงสำวจิรภำ  ศรีนวล     ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๗๒. นำงสำวชนำกำนต์  วิหค     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                               กรรมกำร 
๗๓. นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง           นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
๗๔. นำงสำวเบ็ญจำ  กำกะนิก   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
๗๕. นำงอรพินธ์  ไชยสมทิพย์     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๗๖. นำงไข่มุก  มีแสง               นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
๗๗. นำงลักขณำ  หมดทุกข์              นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
๗๘. นำยศุภภัทร์ สำดำ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร           กรรมกำร 
๗๙. นำยเจษฎำ  ตันธนะ           นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๘๐. นำงมุคครินทร์  บุษภำ                 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            กรรมกำร 
๘๑. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ   รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 2            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘๒. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ            ผอ.กลุ่มนโยบำยละแผน                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘๓. นำงสำวณัฐกำญจน์ สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘๔. นำงสำวธิติยำ    อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 
 

 
 

๘๕. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ            เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท าหน้าที ่  1. น ำเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

    2. วิพำกษ์และแสดงควำมคิดเห็นกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์และเป็นไปตำม
กระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

     3. ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ฉบับสมบูรณ์) 
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม 

1. นำยเจษฎำ   ตันธนะ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร                   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                     กรรมกำร 
3. นำงมุคครินทร์   บุษภำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกภำพ จัดเตรียมสถำนที่และเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม    
           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 
4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

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

 ท าหน้าที ่ จัดท ำทะเบียนและรับรำยงำนตัวผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
          งบประมำณปี พ.ศ.2565 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์ 

1. นำงสำวอินทิรำ   ชิวปรีชำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธิติยำ     อ่อนวิมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
3. นำยเจษฎำ        ตันธนะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร

 ท าหน้าที ่ พิธีกรด ำเนินกำร  และจัดล ำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยเหมำะสม 
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นำงชนำฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์          ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววัลภำ  สงวนศักดิ์        เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน                      กรรมกำร 
3. นำงกัลยำรัตน์   ถ้ ำแก้ว เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน            กรรมกำร 
4. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ท าหน้าที ่ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564 
 
                                                                
                                               ว่ำที่ร้อยตรี            
              (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 



 
 

 
 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ปรึกษา 

ว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
นำยอรัญ  เทือกขันตึ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
นำยบุญส่ง โซยรัมย์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
รวบรวม / เรียบเรียง 

นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรีชำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงมุคครินทร์  บุษภำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำงสำวธิติยำ  อ่อนวิมล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 

นำยเจษฎำ  ตันธนะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

  
 
 

****************************************************** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทร 034-579234 

 


