
 



 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
พ.ศ. 2563 -2566 ภายใต้กรอบทิศทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดชุมพร ตลอดจนสภาพปัญหาการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดนโยบาย จุดเน้น ที่ครอบคลุม
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณและการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน    

ขอขอบคุณคณะทำงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล จนทำให้ แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
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สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ตั้งอยู่ เลขที่ 27  ซอย 2  ถนนประชาราษฎร์ 
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-545101-3   โทรสาร 077-545101-3 ต่อ 20  
Website  http:www.chumphon2.go.th 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  ทิศใต้  ติดต่อ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ อำเภอเมือง อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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 เขตบริการ   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกอบด้วย อำเภอหลังสวน อำเภอสวี 
อำเภอละแม   อำเภอพะโต๊ะ และ อำเภอทุ่งตะโก   รวม 5  อำเภอ  35  ตำบล  8 เทศบาล 
 1. อำเภอหลังสวน มี 12 ตำบล 3 เทศบาล คือ ตำบลบ้านควน  ตำบลนาขา  ตำบลปากน้ำหลังสวน 
ตำบลแหลมทราย  ตำบลบางมะพร้าว ตำบลท่ามะพลา  ตำบลนาพญา ตำบลหาดยาย ตำบลบางน้ำจืด   ตำบล
พ้อแดง  ตำบลขันเงิน ตำบลหลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน เทศบาลตำบลวังตะกอ  และเทศบาลตำบลปากน้ำ
หลังสวน 
             2. อำเภอสวี มี 11 ตำบล  2 เทศบาล คือ ตำบลเขาค่าย  ตำบลเขาทะลุ  ตำบลครน  ตำบลท่าหิน ตำบล
ทุ่งระยะ  ตำบลนาสัก  ตำบลวิสัยใต้  ตำบลสวี  ตำบลนาโพธิ์  ตำบลด่านสวี  ตำบลปากแพรก  เทศบาลตำบลนาโพธิ์ และ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา 
             3.  อำเภอละแม  มี  4  ตำบล  1  เทศบาล  คือ ตำบลทุ่งคาวัด  ตำบลละแม  ตำบลทุ่งหลวง          
ตำบลสวนแตง และเทศบาลตำบลละแม 
             4.  อำเภอทุ่งตะโก มี  4  ตำบล 2 เทศบาล คือ ตำบลตะโก ตำบลทุ่งตะไคร  ตำบลช่องไม้แก้ว   
ตำบลปากตะโก เทศบาลตำบลปากตะโก และเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร 
             5. อำเภอพะโต๊ะ มี  4 ตำบล 1 เทศบาล คือ ตำบลปั งหวาน ตำบลปากทรง ตำบลพระรักษ์         
ตำบลพะโต๊ะ และเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  

ลักษณะภูมิประเทศ  
          อำเภอต่างๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตอนกลางและทิศตะวันออกจะมี
ลักษณะเป็นที่ราบ ทิศตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบดอนลุ่ม และทิวเขาสลับจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำ  
สายสำคัญหลายสาย  เช่น  แม่น้ำสวี  แม่น้ำตะโก แม่น้ำหลังสวน เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศมีฤดูฝนมากกว่าฤดูอ่ืน นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน และลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวทำให้ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรบางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพการ
ประมง     

สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
อาชีพหลักของประชาชนคือ เกษตรกรรม  ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ลองกอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ รองลงมาคือ การประมง การค้าส่งและค้าปลีก ด้านอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร  เช่น อุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรม
การสกัดน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมปลาป่น เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  มีการจัดงานประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลา อันยาวนานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เช่น งานประเพณี แห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน  งาน
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เป็นต้น 
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เครือข่ายในการบริหารจัดการ   
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 แบ่งเครือข่ายสถานศึกษา ออกเป็น 9 เครือข่าย  
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

เครือข่ายท่ี ชื่อเครือข่าย อำเภอ จำนวนโรงเรียน 
1 หลังสวน 1 หลังสวน 12 
2 หลังสวน 2 หลังสวน 9 
3 หลังสวน 3 หลังสวน 13 
4 ภูผานาสัก สว ี 14 
5 พระธาตุสวี สว ี 14 
6 สวี ครน วิสัย สว ี 12 
7 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 15 
8 ละแม ละแม 16 
9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ 14 

รวม 119 
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ข้อมลูบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตำแหน่ง จำนวน  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
ศึกษานิเทศก์ 4 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 30 
 - กลุ่มอำนวยการ 5 
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3 
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 
 - กลุ่มนโยบายและแผน 7 
 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 
 - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 0 
 - หน่วยตรวจสอบภายใน 2 
ลูกจ้างประจำ 5 
พนักงานพิมพ์ดีด 1 
ยาม 2 
พนักงานทำความสะอาด 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 13 
 รวม บุคลากรในสำนักงาน 59 
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  

ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อำเภอสวี  อำเภอทุ่งตะโก  อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอละแม             
มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนก ได้ดังนี ้

จำนวนบุคลากร ในสถานศึกษา จำแนกตามรายอำเภอ 

อำเภอ ผอ./ 
รอง ผอ. 

ครู พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

อัตราจ้าง  
งบ สพฐ. 

อัตราจ้าง 
งบโรงเรียน 

อัตราจ้างงบ 
อปท. 

รวม 

หลังสวน 34 285 19 15 72 32 27 484 
สว ี 40 385 14 15 98 36 15 603 
ทุ่งตะโก 15 107 12 5 36 12 14 201 
ละแม 16 158 8 9 37 13 0 241 
พะโต๊ะ 14 133 15 6 34 8 0 210 

รวม 119 1,068 68 50 277 101 56 1,739 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 

ข้อมูลระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษารายอำเภอ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีการจำแนก ระดับ  
การจัดการศึกษา รายอำเภอ   โดยจำแนก ได้ดังนี้ 

สถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอำเภอ ปีการศึกษา 2560 

 สถานศึกษาสังกัดอำเภอ ปฐมวัย-ประถมศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 
หลังสวน 28 - 6 34 
สว ี 31 - 9 40 
ทุ่งตะโก 11 - 4 15 
ละแม 11 1 4 16 
พะโต๊ะ 9 - 5 14 

รวมทั้งหมด 90 1 28 119 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีการจำแนกจำนวน

นักเรียน  ห้องเรียน และเพศ ได้ดังนี้ 

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2562 

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 254 253 507 51 
อนุบาล  2 1,058 962 2,020 133 
อนุบาล  3 1,115 1,041 2,156 136 

รวมระดับปฐมวัย 2,427 2,256 4,683 320 
ประถมศึกษาปีที่  1 1,354 1,179 2,533 142 
ประถมศึกษาปีที่  2 1,285 1,233 2,518 144 
ประถมศึกษาปีที่  3 1,261 1,146 2,407 142 
ประถมศึกษาปีที่  4 1,291 1,124 2,415 142 
ประถมศึกษาปีที่  5 1,327 1,129 2,456 141 
ประถมศึกษาปีที่  6 1,188 1,151 2,339 141 

รวมระดับประถมศึกษา 7,706 6,962 14,668 852 
มัธยมศึกษาปีที่  1 420 313 733 34 
มัธยมศึกษาปีที่  2 386 289 675 33 
มัธยมศึกษาปีที่  3 319 313 632 33 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,125 915 2,041 100 
รวมทั้งสิ้น 11,258 10,133 21,391 1,272 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 20 ปี             

มีว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนด้วย “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับ คุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศ  
ให้หลุดพ้น  หรือบรรเทาความรุนแรง ของสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ          
ภัยคุกคามและบริหารกับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ได้ ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญเวที โลก สามารถ
ดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศ มีความ
อยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน ซึ่งสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ 
ที่คนไทยทุกคนตองการ บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง 
และวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการ ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคลอง เพ่ือให้
บรรลุซึ่ง สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในทุกสาขาของกําลังอํานาจ
แห่งชาติอันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ                  
มีวัตถุประสงค์ คือ  

1. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”      

2. เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว          
คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม    

3. เพ่ือให้บรรลุ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กําหนดเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสําคัญในการวางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการ
เจริญเติบโต  ทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความม่ันคง 
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสําคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ระยะยาวที่ชัดเจน  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดรับ กับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต เน้นให้            
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง   

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย      
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศ  

และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์       
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ  
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ      

2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็น    
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดทําขึ้น  คือ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง             
ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ 
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง       
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ       
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม       
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ        
บนทาง สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การ
พัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น หัวใจสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนําไปสู่การสร้างสังคมที่พึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560 – 2579)            

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อ
วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้             

วิสัยทัศน์     
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21             
วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี    

และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศ

ลดลง   
 

ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ     

เป้าหมาย     
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ การศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่     
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แนวทางการพัฒนา     
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้     
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่            

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม            
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)     

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ     

เป้าหมาย     
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็น  และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน     
3. การวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม           

ทางเศรษฐกิจ       

แนวทางการพัฒนา     
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ      

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     
3. ส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       

เป้าหมาย     
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็น          

ในศตวรรษท่ี 21    
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ     
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ได้อย่าง

มีคุณภาพ  และมาตรฐาน     
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่     
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5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล     
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน     

แนวทางการพัฒนา     
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย     
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่    
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่          

พึงประสงค์     
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ     
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา     

เป้าหมาย     
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ     
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย     
3. ระบบข้อมูลรายบุคคล  และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน             

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  การติดตามประเมิน  และรายงานผล     

แนวทางการพัฒนา     
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย     
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

เป้าหมาย     
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม               

หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร           

กับสิ่งแวดล้อม     
แนวทางการพัฒนา    
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  จริยธรรม และนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
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2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ           

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม  ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา    
เป้าหมาย     
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้     
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา     
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

และพ้ืนที่     
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ     
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

กําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ     
แนวทางการพัฒนา     
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา     
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา     
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา     
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา     
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
     ทิศทางการจดัการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
   องค์กรชั้นนำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
             

ค่านิยมองค์กร (Values) 
            รอบรู้เรื่องงาน เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์ 

อัตลักษณ์องค์กร (Identity) 
            ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

พันธกิจ (Mission)  
             1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ                
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
   3. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
   4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เป้าประสงค ์(Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมิน

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
5. ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 
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ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ดังต่อไปนี้ 
             1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 
             2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว           
             3. ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             4. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
             6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
            9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           10. ประสาน ส่งเสรมิ การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           11. ประสาน ปฏิบตัิราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ก. บทนำ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญ ในการพัฒนา
ประชากร ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
รัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) ได้
กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิต ภาพแรงงาน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วน
ร่วมของ ทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา    
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรี ยนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้   

 
ข. วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน   
ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา   
 

ง. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี   

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้
เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง 
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและ 
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ 

    
จ. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นโยบายที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ   

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

1. บทนำ  
    การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่

พิเศษ เฉพาะ ที่มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง เพ่ือสร้าง ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว    

2. เป้าประสงค์  
    1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ 

การบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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     2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ 
ห่างไกลสูงในถิน่ทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง ความม่ังคงของ
ประเทศในระยะยาว  

 

3. ประเด็นกลยุทธ์  
    3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
          3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น  
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ   
                       3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
(2) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
ทั้งนี้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้         
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 

และ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ  

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่

มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อย่างปลอดภัย  
(2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง เหมาะสม   
(3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ 

ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
(4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี 

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับบริบท  
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(5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักใน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี ประสิทธิภาพ  

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท   
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพัก 

นอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด จิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
                             (4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทำอย่างไร” 
ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การ
สร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น  

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ี
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
   

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
     1. บทนำ 
     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่ง

หมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์  ดังนี้  
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1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)   

2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดี ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

5) การจัดการศึกษาเพ่ือ การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ  
7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
2. เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 
3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มี พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ 
พิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว 
ซึ่งจัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services)  หรอืการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถ พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้   
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3. ประเด็นกลยุทธ์  

3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
(Career Education) 

3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่   

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ จำเป็นเฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ

บ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง          
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่กำหนด  

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ   
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) ด้านผู้เรียน  

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง 

การอ่าน (Reading Literacy)  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง 

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง 

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)   
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้

อย่าง มีประสิทธิภาพ  
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย 

คุกคามรูปแบบใหม่  
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการ

เรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
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13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA (2) ด้านสถานศึกษา 1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน

ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่

หลากหลาย  
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยง        

ดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน 

ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่

จำเป็น 3 ด้าน  1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)   

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ 
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ

ของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้

ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทาง
แก้ปัญหา  4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการ
หาความสัมพันธ์ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
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(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตาม แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ 
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing  

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็น ห้องเรียนเฉพาะด้าน (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม        

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข  

3.4.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ 

ประกอบอาชีพ  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 

การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ใน

ทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย  
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 

Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพื่อ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 



 

    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2566   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 

28 
 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)    

3.5.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ 
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
3.6.1 ตัวชี้วัด  

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละระดับ  

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะ อาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น  

3.6.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์

การศึกษา พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ   
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความ

ต้องการ จำเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน 

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ

การ ดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ    
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(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์  

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความ ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ 
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียน การสอน 

(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำรวบรวม ผลิต 

พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
(16) สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผัง

บริเวณ จัดทำแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด 

การศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร 

ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด 

การศึกษา     
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม 
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    3.7.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform  
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   3.7.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม 

เนื้อหาหลักสูตรที่กับกำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform   
                                       
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. บทนำ  
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภท ตั้งแต่ การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะอย่าง ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุค
ใหม่ที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับ
บทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิต
และพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนด มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา ครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform 
มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำฐานข้อมูล กำลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู 
ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้ อย่างต่อเนื่อง   

2. เป้าประสงค์  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ                

มีประสิทธิภาพ  เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
3. ประเด็นกลยุทธ์  

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน

ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการ

พัฒนา คุณภาพของผู้เรียน  
3.1.2 แนวทางการดำเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน 
และความต้องการครู 
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(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21   

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู 

ระยะ 20 ปี  
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและครบ
วงจร  

(2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จัดทำ หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด  

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้า
รับการ พัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   

(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ให้มี ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3   

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดย ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ
การวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้

มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความ

ต้องการ จำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ ประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 

Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมิน

สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครู 
ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกประเภทท้ังระบบ  

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 

Technology   
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน   

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และ

บุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่

ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ 
และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology         
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

1. บทนำ 
    การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย  1) เน้นการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวาง
แผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ การสำมะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้ าเรียน การตรวจสอบ
ติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ 
สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคาร
เรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ งบประมาณ มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5)  
นำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
การ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

2. เป้าประสงค์  
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา  
3. ประเด็นกลยุทธ์  

3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัด การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ

สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3.1.2  แนวทางการดำเนินการ  

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่  

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโน
ประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)   

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ  
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(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ 
เด็กวัยเรียน ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  

(5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม 
เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตาม
บริบทของ พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา

ตามท่ีกำหนด   
3.2.2 แนวทางการดำเนินการ   

(1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือ
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น  

     1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น   

     2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     3) ด้านการบริหารจัดการ   
     4) ด้านงบประมาณ   
     5) ด้านความปลอดภัย และ  
     6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด     

3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  

     3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน 

และ แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตาม ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษา แบบเรียนรวม   

     3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ

หน่วยงานที่ เกีย่วข้องทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ 

แผนการ ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
บริการ ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกัน
และท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม 
ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   
3.4.1 ตัวชี้วัด  
        (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ

สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความ

เสมอภาคทางการศึกษา    
3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา  ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ   

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital 

Technology  มาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
3.5.1 ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเปน็เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี 

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ี

ใช้เป็น เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น

ห้องเรียน Digital  
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง

เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 



 

    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2566   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 

36 
 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy 
สำหรับครู อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT)  

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม      
                                       
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

1. บทนำ 
    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา 

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำ
หน้าที่ในการ กำกับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปราศจากการ ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ 
ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับ การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่
การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่                     
4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง เหมาะสม เพียงพอ และ                
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ 
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  

2. เป้าประสงค์   
    สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   
3. ประเด็นกลยุทธ์  
    3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
          3.1.1 ตัวชี้วัด  
                   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการดำเนินงานผ่าน

เกณฑ์ การประเมินส่วนราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด   



 

    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2566   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 

37 
 

(2) ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

(1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงาน

การศึกษา พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่

มุ่งเน้น คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหาร จัดการศึกษา  

3.2.1 ตัวชี้วัด     
         ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   

  3.2.2 แนวทางการดำเนินงาน  
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-

based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่  
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯ  

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด การศึกษา   

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา      

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน         
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
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(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  

(5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัด

การศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ 
เช่น  

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)   
3) Autonomous School   

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise 
Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับ บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด 
การศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation)  

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เท่านั้น 

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ 
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน  

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา รัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ  

(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา   

(9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น   

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา
ค่าตอบแทน พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นำไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ  

3.4.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ

สถานศึกษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

เรียนรู้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ   

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  (3) ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน      

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อ 
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง

แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล

ต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน  

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
สามารถ เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา
อาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่ การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ   

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
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(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ  

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การ
พัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2562 – 2565)   

จังหวัดชุมพร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 -2565 จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
แนวทางการพัฒนา      
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนและประชาชน ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและมี 

คุณธรรม  จริยธรรม รักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ปรองดอง 
สมานฉันท์ ลดความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี เคารพในระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ         
และแรงงานต่างดา้ว)  

3. การร่วมมือกันเสริมสร้าง สนับสนุน จัดระบบดูแล ปกป้องช่วยเหลือผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ 
ทักษะชีวิต และสามารถป้องกันตนเองให้สามารถป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อาชญากรรม 
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
แนวทางการพัฒนา      
1. ผลิต  และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สำคัญจำเป็น  และสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน พัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา   
2. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการ

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้
สร้าง ขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น  

3. เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพ ของผู้เรียนและประชาชนของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย 
และการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิด คํานวณ วิเคราะห์ ความสามารถ 

ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกท้ังมีทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย   
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเน้นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน   
4. พัฒนาระบบและกลไกการวัด การติดตาม ระบบการประเมินผล ด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพ 

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับความต้องการทางการศึกษาสําหรับประชากรทุกคน และ

สถานศึกษาทุก ระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตําราเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

และมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง 
เรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  

7. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
8. พัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนการสร้าง 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุน  และเพ่ิมโอกาส  และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง การ

เรียนรู้   
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา            

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทัดเทียมกัน   
4. การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร         

เพ่ื อสร้างสรรค์สิ่ งแวดล้อม และพัฒ นาก ารเรียนรู้สู่  Active Learning ด้ วย  Professional Learn 
Community: PLC  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิด 
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต   

3. พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา           

ให้มีคุณภาพ มีระดับมาตรฐาน  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่มีการบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วน    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  
3. นิเทศ  ติดตาม  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ  และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด     

ความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4. การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล  และระบบแนะแนวให้กับนักเรียน 
นักศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

5. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online จากการที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ศึกษา
ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประชากรของด้านการศึกษาของจังหวัด  
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายรัฐบาล(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) แผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ผลการติดตามประเมินผล  การดําเนินงานประจําปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ของของ
สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) พบว่าผลการจัดการศึกษาที่สังคมต้องการตามที่ปรากฏในขอมูลดังกล่าว
นั้น เป็นภารกิจหลัก  ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ที่ต้องร่วมกับพัฒนา
คุณภาพประชากรไทย ทุกคนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและออกไปประกอบอาชีพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง รวมทั้งต้องศึกษาตลาดแรงงานเพ่ือวางแผนอนาคตสำหรับการมีงานทำและมั่นคงใน
อนาคต นอกจากนี้ ระบบการศึกษาจะต้องช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะที่สังคมต้องการให้ประชากรของชาติเป็น
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขในสังคมด้วย ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป   
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4   
การบริหารงบประมาณ/โครงการ 

 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การบริหารงบประมาณ/โครงการ 

 
 

 สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563-2566  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
          จำนวน  -  โครงการ  งบประมาณ   -  บาท 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   จำนวน  7  โครงการ  งบประมาณ  7,250,000  บาท 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   จำนวน  7  โครงการ  งบประมาณ  9,900,000 บาท 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                               และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   จำนวน  4  โครงการ  งบประมาณ  4,850,000  บาท 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ  3,900,000  บาท 
 
รวมทั้งสิน้  21  โครงการ  งบประมาณ   25,900,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2566   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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นโยบายที่  2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนนิการ (บาท)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1. การพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี21 300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 
  1.1 การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา     และประเมินผล 
  1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้      
  1.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจดัการศึกษา      
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  200,000 200,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 
  2.1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย      และประเมินผล 
  2.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดนวัตกรรมผูเ้รียน      
3. พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย   200,000 200,000 250,000 250,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผล 
4. พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรวม 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผล 
5. ส่งเสริมการเรียนรูสู้่อาชีพ 100,000 100,000 100,000 150,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 
  -  1 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลติภัณฑ์     และประเมินผล 
6. จัดเวทีวิชาการ 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตาม 
  - จัดเวทีการแข่งขัน/จัดนิทรรศการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ     และประเมินผล 
7. การสร้างความมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 400,000 400,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั           
  7.1 จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทักษะ
และนวัตกรรมนักเรียน  

    การศึกษา 

  7.2 ประชุมภาคเีครือข่ายในการจัดการศึกษาภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนระดับเครือข่าย 

     

รวมงบประมาณ 1,700,000 1,700,000 1,900,000 1,950,000  
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นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณปีท่ีดำเนนิการ (บาท) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 200,000 200,000 250,000 250,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ในการจดัการเรียน  
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

400,000 400,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

  2.1 พัฒนาคุณธรรมโดยกระบวนการลูกเสือ      
  2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
  2.3 ส่งเสรมิงานวิจัย      
  2.4 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ      
  2.5 ภาษาเพื่อการสื่อสาร      
  2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

     

3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำศาสตร์พระราชา
มาใช้ในโรงเรียนและชุมชน 

400,000 400,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

4. พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย 200,000 200,000 250,000 250,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

5. ประชมุปฏิบัติการการนเิทศภายใน 300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

6. พัฒนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้น
ความรู้ขั้นสูง 

400,000 400,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรม 400,000 400,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

รวมงบประมาณ 2,300,000 2,300,000 2,650,000 2,650,000  
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                 ทางการศึกษา  

 

โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณปีท่ีดำเนนิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจดัทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

2. พัฒนาระบบการตดิตาม/การยา้ย/การขาดเรียนของ
นักเรียน 

200,000 200,000 250,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย
จากรูปแบบปกตสิู่ความเป็นเลิศเตม็ศักยภาพผู้เรยีน 

300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศกึษาผ่านทางไกล 
(DLTV, DLIT) 

300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

รวมงบประมาณ 1,100,000 1,100,000 1,300,000 3,500,000  
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณปีท่ีดำเนนิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 

1. สรา้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิภารกจิ        
ตามโครงสรา้งการบริหารจดัการแนวใหม่ 

300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มอำนวยการ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

3. กิจกรรมการถอดประสบการณ ์ 300,000 300,000 350,000 350,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

รวมงบประมาณ 900,000 900,000 1,050,000 1,050,000  
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ส่วนที่ 5 
       การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 



 

 
 

 

ส่วนที่ 5 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

การนำแผนพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนในการดำเนินการสู่ความสำเร็จให้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งในการดำเนินการต้องอาศัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษา จัดทำรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน 
2. ทบทวนกลยุทธ์จุดเน้น ตามโอกาสเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น นโยบายมีการ

ปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3. นำแผนพัฒนาการศึกษาไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดงาน โครงการ กิจกรรม กรอบ

ระยะเวลา งบประมาณ เพ่ือเป็นทิศทางการดำเนินการตามภารกิจ 
4. สร้างความเข้าใจกับบุคลากร เพ่ือปรับกระบวนการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ 
5. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่

กำหนดไว้ 
6. การจัดทำรายงานประจำปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบ 

 
แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นให้ทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้ง
แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดให้ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำป ี

3. จัดเตรียมข้อมูลติดตาม ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์การปฏิบัติราชการประจำปีและคำรับรองปฏิบัติ
ราชการให้พร้อมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดสามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเอง
ได ้

4. จัดทำแผนติดตามและปฏิทินกำหนดเวลารายงานให้ชัดเจนและมีการติดตามเป็นระยะ อย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดศึกษากลยุทธ์จุดเน้น ตลอดจนแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานให้ชัดเจน เพ่ือ
วางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน สามารถรายงานโดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีระดับคุณภาพสูงสุด 

6. ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับควบคุมกลยุทธ์จุดเน้น วางแผนรวบรวมข้อมูลให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดไว้ตลอดแนวและดำเนินการรายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

7. ผู้รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมรายงานการดำเนินงานเป็นระยะ เป็นการ
ติดตามความสำเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
รายไตรมาส เพ่ือให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน 

8. ประชุมปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้องตามกลยุทธ์จุดเน้นและตัวชี้วัด เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานเป็น
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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                     การนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 
        นโยบายปรับเปลี่ยน 
 
 แผนพัฒนาการศึกษา             ทบทวน/ปรับแผน  สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง 
      
     ความเหมาะสมกับสถานปัจจุบัน 
 
ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล        กระบวนการปฏิบัติงาน          แผนปฏิบัติการ 
 
             โครงการ/กิจกรรม 
      
         เวลา 
 
       ผู้ปฏิบัติ 
 
      งบประมาณ 
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การติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
การติดตามและประเมินผลโครงการ คือ กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (Project 

Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบว่าการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้หรือไม่  

การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการสำคัญไฉน 
            - เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
            - ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ 
            - ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
            - ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 
            เงื่อนไขความสำเร็จของการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการมีอะไรบ้าง 
            - สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน 
            - วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินชัดเจนจนวัดและปฏิบัติได้ 
            - มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ที่แม่นตรง (Valid) และน่าเชื่อถือได้ (Reliable) 
            - มีข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพียงพอ 
            - ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน 
            - ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง  
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