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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
ความเป็นมา
ในโลกปัจจุบันได้เ ข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่ง ถือว่าข้อมู ลข่าวสารมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
และสภาพโลกาภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจทาน
กระแสของโลกาภิวัฒน์ได้ โดยต้องปรับตามให้ทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไกลสาคัญที่ช่วยให้การบริหาร
มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผน ซึ่งการวางแผนเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการบริหาร ที่เน้นการทางาน
ที่ สัม พั นธ์กั บ งานที่ เ ป็นพันธกิ จ ของหน่วยงาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมื อบอกทิศทาง และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ในทุกระดับและทุกประเภทของการทางานที่เป็นระบบ จากการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนของ
ส่วนราชการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
“แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2” จัดทาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้
จัดประชุม เชิง ปฏิบัติก าร เพื่ อ ระดมความคิดจากผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึก ษา ประกอบด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่ง ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้
เทคนิค swot analysis และแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
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เพื่อพิจารณาค้นหาจุดอ่อน จุ ดแข็ง อุปสรรคและโอกาสขององค์กร ว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไปใน
ทิศทางใด รวมทั้งศึกษากรอบนโยบาย กรอบเป้ าหมายของผลผลิตหลักที่ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด
และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อ งเชื่อมโยง
กับนโยบายของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เ กี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถ บนข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้อง
เป็นปัจจุบันโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ในการกาหนดแนวทางพัฒนาที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสุดท้ายคือ คุณภาพ ของการศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีลัก ษณะทอดยาวตามลาน้าโขง จังหวัดหนองคายเป็น
จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศลาว โดยมี แม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จังหวัดหนองคายเป็น จังหวัดชายแดนที่มีเอกลักษณ์
พิเศษโดยมีพื้นที่ทอดขนานยาวไปตามลาน้าโขง ความกว้างของพื้นที่ทอดขนานไปตามลาน้าโขงโดยเฉลี่ย
ประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุดอยู่ที่อาเภอเฝ้าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยู่ที่จังหวัดหนองคายมี
อาเภอที่ อยู่ติดกั บ ลาน้าโขง 6 อ าเภอ คื อ อ าเภอสัง คม อาเภอท่ าบ่อ อาเภอศรีเ ชียงใหม่ อาเภอเมือง
อาเภอโพนพิสัย และอาเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวง
เวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาไซ
แผนภูมิที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดหนองคาย
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โดยจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ แม่น้าโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศใต้ อ าเภอบ้ า นม่ ว ง จั ง หวั ด สกลนคร อ าเภอเพ็ ญ อ าเภอสร้ า งคอม
และอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
- ทิศตะวันออก อาเภอปากคาด และอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคายมีอาเภอที่อยู่ติดกับลาน้าโขง 6 อาเภอ คือ อาเภอสังคม อาเภอท่าบ่อ
อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอเมือง อาเภอโพนพิสัย และอาเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว
คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาไซ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ
- พื้นที่ค่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอาเภอเมืองหนองคาย อาเภอท่าบ่อ และอาเภอศรี
เชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการทานา และปลูกพืชบริเวณริมน้าโขง
- พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอาเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ทานา
และปลูกพืชไร่ พืชสวนและป่าธรรมชาติ
- พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ
พบในเขตอาเภอสังคม
- สภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขาที่ มี ค วามสู ง ชั น จากระดั บ น้ าทะเลตั้ ง แต่ 200 เมตร
เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอาเภอสังคม
ลั ก ษณะอากาศจั ด อยู่ ใ นจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้ ง แล้ง (ธ.ค.-ม.ค.) ในฤดู ม รสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ในช่วงเดือ นมี นาคมถึง พฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิ จ ะสูง ขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมี นาคม
และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.-ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และใน
เดือนตุล าคมอุ ณหภูมิ จ ะเริ่ม ลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ ต่าสุดรายปีอยู่ที่ 9.50 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ที่ 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนทั้งปี
อยู่ที่ 1,843.6 มิลลิเมตรต่อปี
ด้านการปกครอง การบริหารและประชากร
โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการระดั บ จัง หวั ด หนองคาย มี รู ป แบบการปกครองและ
การบริหารราชการแบ่งออกเป็น 9 อาเภอ 62 ตาบล 678 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองหนองคาย
2. อาเภอท่าบ่อ
3. อาเภอโพนพิสัย
4. อาเภอศรีเชียงใหม่
5. อาเภอสังคม
6. อาเภอสระใคร
7. อาเภอเฝ้าไร่
8. อาเภอรัตนวาปี
9. อาเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ทั้งหมด 3,027.280 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น
521,886 คน เป็นชาย 259,983 คน หญิง 261,903 คน อาเภอที่ มี ป ระชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมือง
หนองคาย 150,629 คน รองลงมาได้แก่ อาเภอโพนพิสัย 98,846 คน และความหนาแน่นของประชากร
โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 124.50 คนต่อตารางกิโลเมตร
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ตารางที่ 1 แสดงจาแนกประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น ของแต่ละอาเภอ ปี 2560
ประชากร
พื้นที่
ความหนาแน่น
ลาดับที่
อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
(พ.ศ. 2560) (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.)
1
อาเภอเมืองหนองคาย
150,629
607.5
244.41
43000, *43100
2
อาเภอท่าบ่อ
83,072
355.3
233.45
43110
3
อาเภอโพนพิสัย
98,846
642.7
152.61
43120
4
อาเภอศรีเชียงใหม่
30,901
198.0
154.98
43130
5
อาเภอสังคม
25,294
449.7
55.09
43160
6
อาเภอสระใคร
26,784
210.9
125.30
43100
7
อาเภอเฝ้าไร่
52,251
255.9
203.01
43120
8
อาเภอรัตนวาปี
38,768
204.007
189.20
43120
9
อาเภอโพธิ์ตาก
15,341
102.5
149.29
43130
*43100 ปณ.
รวม
521,886
3,027.280
124.5
หนองสองห้อง
ตารางที่ 2 แสดงสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดหนองคาย
ปี (พ.ศ.)

ประชากร

2549

899,580

2550

902,618

2551

906,877

2552

907,250

2553

912,937

2554

* 509,870

2555

512,439

2556

514,943

2557

517,260

2558

519,580

2559

520,363

2560

521,886

* ปี พ.ศ. 2554 ประชากรจังหวัดหนองคายลดลงเนือ่ งจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560)
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ด้านคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จากรุงเทพฯถึงหนองคาย เป็นระยะทาง 669 กิโลเมตร
ภายในจังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211 จากบ้านหนองสองห้องผ่านอาเภอท่าบ่อ ถึง บ้านหนอง อาเภอสังคม
หมายเลข 212 จากอาเภอเมืองหนองคายผ่านอาเภอโพนพิสัย อาเภอรัตนวาปี
มีทางสายรถไฟสายกรุงเทพฯถึงจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 624 กิโลเมตร เฉพาะระยะที่
ผ่านท้องที่จังหวัดหนองคาย ยาว 22 กิโลเมตร
จัง หวัดหนองคายไม่มีสนามบินพาณิชย์ ดัง นั้นการเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องเดินทาง
โดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 54 กิโลเมตร เพื่อโดยสารเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดอุดรธานี
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรประชากรโดยส่วนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน
ทาไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของพื้นที่จังหวัด หรือ 2,625,441 ไร่
ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว (นาปี) และยางพารา
การอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายมีอาเภอที่อยู่ติดกับล าน้าโขง 6 อาเภอ คือ อาเภอ
สังคม อาเภอท่าบ่อ อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอเมือง อาเภอโพนพิสัย และอาเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคาไซ
จังหวัดหนองคาย มีแผ่นดินสายน้าอุดมสมบูรณ์และการเป็นเมืองชายแดน หน้าด่านศึกใน
อดีตจึงมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งจากดินแดนใกล้เคียงและจากที่ถูกอพยพกวาดต้อน
เข้ามา สัง คมหนองคายในวั นนี้จึงหลอมรวมคนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ มี ภาษาและวัฒ นธรรมท้องถิ่น
การด ารงชี วิ ตแตกต่ างกั นออกไป มี จ านวน 9 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม ลาวอี ส าน กลุ่ ม ย้ อ กลุ่ม พวน กลุ่ ม ภูไท
กลุ่มกะเลิงกลุ่มโซ่ กลุ่มส่วย กลุ่มชาวจีน กลุ่มชาวเวียดนาม
ด้า นประเพณีแ ละวัฒนธรรม ประชาชนชาวจัง หวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีเหมือนคนไทยทั่วไปในภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการดารงชีวิตซึ่งทาให้
แดนอีสานอยู่กันด้วยความผาสุก ร่มเย็นตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีตสิบสอง ดังนี้ เดือนอ้ายบุญ
เข้ากรรม เดือนยี่บุญคูณลาน เดือ นสามบุญ ข้าวจี่ เดือนสี่บุญพระเวส เดือนห้าบุญสรงน้าหรือบุญตรุษ
สงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญชาฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับ ดิน
เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐินอาทิ เช่น
งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
ภายในงานจะมีการแสดงและการละเล่น มีการออกร้านจาหน่ายสินค้าราคาถูก
ลอยเรือไฟบูชาพญานาคบั้งไฟพญานาคแม้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามลาน้าโขงมา
นานหลายปีแล้วตามคาร่าลือของชาวบ้าน แต่เพิ่งจะได้รับส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของ
จังหวัดหนองคายไม่กี่ปีมานี้เอง บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แม่น้าโขง พุ่งลอยขึ้นสู่อากาศ
ประมาณ 20 - 30 เมตร แล้วก็หายไป ลูกไฟไม่จากัดบริเวณที่เกิดและเกิดไม่ค่อยซ้าที่บริเวณนั้น ขนาดของ
ลูกไฟก็มีหลายขนาด เช่น ขนาดโตเท่าผลส้ม ขนาดกลางเท่าไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ เวลาที่เกิดขึ้นไม่
แน่นอนแต่ต้องมืดค่าแล้ว บางทีเกิดตั้งแต่หัวค่า ประมาณ 6 โมงเย็น บางปีเริ่มเกิด 2 - 3 ทุ่ม และจะเกิดไป
อีกประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง จึงจะค่อยๆ หมดลง จานวนลูกไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหนึ่งๆ มีจานวนไม่แน่นอน
สถานที่ เ กิ ดนั้นจะอยู่ในท้ อ งที่ อาเภอโพนพิสัย อาเภอรัตนวาปี บั้ง ไฟพญานาคจะเกิ ดขึ้นในคืนวันเพ็ญ
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เดือน 11 หรือแรม 1 ค่า เดือน 11 ของทุกปี และทางจังหวัดได้จัดงานลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้าโขงใกล้วัดสิริมหากัจจายน์ (วัดธาตุ) อาเภอเมือง โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี
ด้า นการศึกษา จัง หวัดหนองคาย มี ส ถาบันการศึก ษาหลายแห่ง โดยแบ่ง เป็นระดับ
ประถมศึกษา ทั้งหมด 2 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต
แบ่ ง เป็ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา 1 เขต สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา
เขต 21 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 31 แห่ง มีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 1 แห่ง และรวมโรงเรียนมัธยมศึก ษาใน
จังหวัดบึงกาฬ
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 2 เขต
- เขต 1 - อ าเภอเมื อ งหนองคาย อ าเภอศรี เ ชี ย งใหม่ อ าเภอโพธิ์ ต าก อ าเภอสระ
ใคร อาเภอสังคม และอาเภอท่าบ่อ
- เขต 2 - อาเภอโพนพิสัย อาเภอเฝ้าไร่ และอาเภอรัตนวาปี
สภาพบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิ ดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้ นที่การศึก ษาคลอบคลุม 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโพนพิสัย อาเภอ
รัตนวาปี และอาเภอเฝ้าไร่ มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 102
โรงเรียน กับ 5 สาขา รวม 107 โรงเรียน ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยองค์คณะบุคคลในรูปแบบองค์รวม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ส่ง เสริม สนับ สนุนการจัดการศึก ษาระดับก่ อนประถมเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุก ๆ ด้าน และมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เด็กที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาต่อ
4. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กวัยการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 37
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเ คราะห์ก ารจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึก ษาและหน่วยงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
และกากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา
4. กากับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
8. ประสาน ส่ง เสริม สนับ สนุนการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาของเอกชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่น รวมทั้ ง บุคคล องค์ก รชุม ชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติห น้าที่อื่ นเกี่ยวกับกิ จการภายในสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการแบ่งหน่วยงานภายใน
เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น ๘ กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
9. หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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แผนภูมิที่ 3 หน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนบุคลากรในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ชานาญ
การ
พิเศษ

เชี่ยว
ชาญ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

รวมข้าราชการ

หญิง

ชานาญ
การ

ชาย

ปฏิบัติ
การ

หญิง

ผอ./รอง ผอ.
อานวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามฯ
บริหารงานการเงินฯ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ตรวจสอบภายใน
รวม
ร้อยละ

ชานาญ
งาน

ชาย

กลุม่ /หน่วย/ศูนย์

ปฏิบัติ
งาน

-

1
-

-

1
1
-

2
-

2
2
1
1

1
1
-

2
3
-

1
1
5
-

1
1
3
1
4
1

-

-

1
3
1
1
5
-

1
4
6
3
5
4
2

2
4
9
4
6
9
2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

3

3

-

1

-

2

- - 2 7
21.95

1 - 1
8 13
51.22

-

-

1 - 1
- 1 1
12 29 41
100

2.44

4.88

- - 2 6
19.51

0.00

ตารางที่ 4 แสดงจานวนลูกจ้างในสังกัดประจาปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
จานวนลูกจ้าง
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
อานวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ตรวจสอบภายใน
รวม
ร้อยละ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย
3
1
4

ชาย
5
1
1
7

หญิง
16

หญิง
4
2
1
1
5
1
14
84

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

รวมลูกจ้าง
ชาย
8
1
1
1
11

หญิง
4
2
1
5
1
13
100

รวม
12
3
1
1
6
1
1
25
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557–2561
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 – 2561
ระดับการศึกษา
2557
2558
2559
2560
อนุบาล 1
62
อนุบาล 2
1,626
2,561
1,758
1,729
อนุบาล 3
1,675
2,522
1,706
1,821
รวมก่อนประถมศึกษา
3,301
5,083
3,464
3,612
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,799
2,781
1,774
1,810
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,951
2,807
1,837
1,789
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,897
3,013
1,849
1,848
ประถมศึกษาปีที่ 4
2,066
3,007
1,987
1,854
ประถมศึกษาปีที่ 5
2,039
3,225
1,915
2,002
ประถมศึกษาปีที่ 6
2,131
3,165
2,061
1,916
รวมประถมศึกษา
11,883
17,998
11,423
11,219
มัธยมศึกษาปีที่ 1
580
834
535
504
มัธยมศึกษาปีที่ 2
607
864
514
506
มัธยมศึกษาปีที่ 3
539
889
537
467
รวมมัธยมต้น
1,726
2,587
1,586
1,477
รวมทั้งสิ้น
16,911
25,668
16,473
16,308

จำนวนนักเรียนปี กำรศึกษำ 2557-2561
18%

18%
28%

36%
18%

18%
ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ปี การศึกษา 2561

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2561

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

2561
86
1,530
1,809
3,425
1,933
1,843
1,840
1,846
1,873
2,015
11,350
504
487
495
1,486
16,261
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ปฏิบัติการ(คศ.1)

ครูผู้ช่วย

-

43

3

-

-

3

1

-

2

285

57

59

37

490

21

-

17

1

1

-

1

-

-

1

133

18

39

23

234

รัตนวาปี 26

1

18

-

-

-

-

-

-

-

84

29

43

16

190

1

78

4

1

0

4

1

0

3

502 104 141 76

914

เชี่ยวชาญ(คศ.4)

จานวน สถานศึกษา

ชานาญการพิเศษ(คศ.
3)
ชานาญการ(คศ.2)

รวม
ข้าราชกา
รครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

เชี่ยวชาญ(คศ.4)

ครูผสู้ อน

ปฏิบัติการ(คศ.1)

รองผู้บริหารโรงเรียน

เชี่ยวชาญ(คศ.4)

จานวน

ปฏิบัติการ(คศ.1)

อาเภอ

โพนพิสัย 60
เฝ้าไร่

รวม

107

ชานาญการพิเศษ(คศ.
3)
ชานาญการ(คศ.2)

ผู้บริหารโรงเรียน

จานวน

ชานาญการพิเศษ(คศ.
3)
ชานาญการ(คศ.2)

จานวน

จานวนสถานศึกษา และข้ อมูลข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1000
800
600

400
200
0

0

2

4

6

8

10

12

14

-200

โพนพิสยั

เฝ้ าไร่

รัตนวาปี

รวม

แผนภูมิที่ 5 แสดงจานวนสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

16

12
ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั้ง อยู่เ ลขที่ 444 หมู่ ที่ 2
บ้านจอมนาง ตาบลจุม พล อ าเภอโพนพิ สัย จัง หวัดหนองคาย 43120 มี อาณาเขตติดต่อกั บ เขตพื้นที่
การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

แผนที่แสดงเขตบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2561 และได้สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. ผลการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกั นคุณภาพผู้เ รียน (NT)
ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) ย้อนหลัง 3 ปี จาแนกรายด้าน
ข้อมูล

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ยเขต
คะแนน
เฉลี่ยสพฐ.
คะแนน
เฉลี่ย
ประเทศ

ความสามารถ
ด้านภาษา
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560

ความสามารถ
ด้านคานวณ
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560

ความสามารถ
ด้านเหตุผล
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560

รวมความสามารถ
3 ด้าน
ปี
ปี
ปี
2558 2559 2560

1,739 1,641 1,565 1,739 1,641 1,565 1,739 1,641 1,565 1,739

1,641 1,565

42.88 46.82 47.61 36.69 33.24

43.08 41.26

34.9

44.62 49.19 41.25 41.39

46.64 50.29 51.94 40.71 37.35 38.38 48.56 52.62 44.98
46.59

51

45.3

46.75

52.67 40.67 36.99 37.75 48.52 53.38 45.31 45.26

45.1

47.13 45.25

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2558-2560
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

เฉลี่ย 4
กลุ่มสาระ

โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ.
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่

ร้อยละ

รายการ

ปี 2557

จานวน
(โรง)

1

กลุ่มสาระ

ปี 2558

ร้อยละ

ที่

ปี 2559

จานวน
(โรง)

ปี 2560

23

22.12

17

16.19

19

18.27

9

8.65

11

10.58

14

13.33

13

12.50

4

3.85

12

11.54

15

14.29

24

23.08

36

34.62

58

55.77

59

56.19

48

46.15

55

52.88

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ปี 2560

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

5

โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ.
ภาษาไทย
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ.
คณิตศาสตร์
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ.
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
ภาษาอังกฤษ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ

ร้อยละ

4

รายการ

จานวน
(โรง)

3

ปี 2557

ร้อยละ

2

กลุ่มสาระ

ปี 2558

จานวน
(โรง)

ที่

ปี 2559

28

26.92

29

27.62

28

26.92

24

23.08

10

9.62

8

7.62

6

5.77

6

5.77

9

8.65

8

7.62

21

20.19

28

26.92

57

54.81

60

57.14

49

47.12

46

44.23

29

27.88

26

24.76

31

29.81

18

17.31

14

13.46

6

5.71

6

5.77

6

5.77

11

10.58

20

19.05

17

16.35

22

21.15

50

48.08

53

50.48

50

48.08

58

55.77

39

37.50

26

24.76

32

30.77

20

19.23

7

6.73

8

7.62

9

8.65

8

7.69

1

0.96

19

18.10

14

13.46

23

22.12

57

54.81

52

49.52

49

47.12

53

50.96

15

14.42

7

6.67

11

10.58

5

4.81
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ปี 2560

ปี 2557

ร้อยละ

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

จานวน
(โรง)

ร้อยละ

โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ.
โรงเรียนที่มีผล
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนที่มีผล
O-NET ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่

จานวน
(โรง)

รายการ

ร้อยละ

กลุ่มสาระ

ปี 2558

จานวน
(โรง)

ที่

ปี 2559

16

15.38

18

17.14

9

8.65

4

3.85

8

7.69

15

14.29

16

15.38

29

27.88

65

62.50

65

61.90

68

65.38

66

63.46

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560
3. ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองประจาปี (KRS : KPI Report system)
ค่าคะแนนรายมิติ
ปีงบประมาณ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
มิติภายนอก
มิติภายใน
2557
3.99131
3.91459
4.20000
2558
3.50830
2.93471
4.86196
2559
4.63197
4.52092
5.00000
2560
4.95788
ตารางที่ 9 แสดงผลการดาเนินงานการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองประจาปี เปรียบเทียบปี 2557–2560
4. ผลการดาเนินงานประเมินรายกลยุทธ์ เปรียบเทียบปี 2557-2560
ค่าคะแนนรายกลยุทธ์
ปีงบประมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่
1
2
3
4
5
2557
4.00135
3.00000 2.68421 4.55378 5.00000 4.45614
2558
4.05226
3.42623 4.31674 4.01613 4.83721
2559
4.24654
4.14494 4.72487 4.14286 3.95455
2560
ตารางที่ 10 แสดงผลการดาเนินงานประเมินรายกลยุทธ์ เปรียบเทียบปี 2557-2560
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการประเมิน
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ส่วนที่ 2
กรอบและนโยบายการจัดการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับซึ่งประกอบด้วย
1. นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ก ารทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒ นธรรม ตามคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลจะนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโ้ ดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่ อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้าและพัฒ นาก าลังคนให้เ ป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับ เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนการศึก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่ วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึก ษาและการเรียนรู้กระจาย
อานาจการบริห ารจัดการศึก ษาสู่ส ถานศึก ษาเขตพื้นที่ การศึก ษาและองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อมโดยให้ส ถานศึก ษาสามารถเป็ นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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5) ส่ง เสริม อาชีว ศึก ษาและการศึกษาระดับวิท ยาลัยชุม ชนเพื่อสร้างแรงงานที่มี ทักษะ
โดยเฉพาะในท้ อ งถิ่นที่ มี ความต้อ งการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เ ชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่ อ เป็นเครื่องมือ ช่วยครูหรือ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มี บ ทบาทส าคัญ ในการปลูก ฝัง คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๘) อนุรัก ษ์ฟื้ นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒ นธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๙) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์ง านศิลปะและวัฒ นธรรมที่ เป็นสากลเพื่อเตรียมเข้าสู่เ สาหลักวัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๑๐) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุ ขเป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบัน
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ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออม
สาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่อ มล้าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุข ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ให้ส ามารถสร้างรายได้ ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ สาคัญในเวที โลก และมี ความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกั บประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังใน การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกั บ เป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ค วามอุดมสมบูร ณ์ม ากขึ้ น และ
สิ่ง แวดล้อม มี คุณภาพดีขึ้น คนมี ความรับผิดชอบต่อสัง คม มี ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาล มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับตาแหน่งอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส
และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์จะไม่มี ใต้
โต๊ะหลังโต๊ะหลังบ้านตามที่ใดๆ ทั้งสิ้นและยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ
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เจริญ เศรษฐศิล ป์ พลเอกสุร เชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่ อมหลวงปนัดดา ดิศกุ ล ) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับ
ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่สาคัญอีกประการคือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียด
การโกงหรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกงด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศระบบและการสนทนา
เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียวก็คือให้เกลียดการโกงและจะได้ไม่ทา
นอกจากนี้จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์) จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการกาหนดประเด็นการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริตในแผนการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมี คุณภาพทั่ วถึง และเสมอภาคเป็น
กาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
3. ผลิตพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคน
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและนวัตกรรม
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3. ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทัง้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
4. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่
และประเทศ
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5. คนไทยมี อ งค์ความรู้ส ามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พัฒ นางานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
การกระจายอานาจสู่ภูมิภาค
3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดาเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ ถูกต้องมีทัก ษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอัง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รัก ษ์ภาษาท้ องถิ่นมี นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ
โดยมี สั ม มาชี พ ตามความถนั ด ของตนเอง” นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่ ง จะต้ อ งน าไปสู่ก ารปฏิ บั ติ เ พื่อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุวิ สั ยทั ศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพ
การศึก ษาและการเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่ าเที ยมและทั่ ว ถึง 2) การพัฒ นาศัก ยภาพคนในทุ ก ช่ วงวั ย ให้
สนับ สนุนการเจริญ เติบโตของประเทศและ 3) การพัฒ นาผลิตภาพแรงงานเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สั ง คม (All for Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตา มเ ป้ า หม าย โ ลกเพื่ อ กา รพั ฒ น า ที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่นคุณภาพของคนทุ ก
ช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤติ
ด้านสิ่ง แวดล้อมโดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

21
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานจึง ได้ก าหนดนโยบายส านัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐานปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ จ ะเข้าสู่ ยุค ของ การ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึก ษาของประเทศครั้ง ส าคัญ ที่ จ ะพัฒ นาประชากรในวั ยเรียนทุ ก คนและทุ ก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่ม ที่ อ ยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกั นดารให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามี สุขภาวะที่ดีในทุ กช่วงวัยมีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี
ของชาติ แ ละพลเมื อ งโลกที่ ดี มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุรัก ษ์ภาษาท้ องถิ่ นมี นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พั ฒ นาศัก ยภาพผู้เ รียนเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขันโดยพัฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้ า งโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อ มล้ า ให้ ผู้เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ บริก ารทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่ง เสริม การจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เ ป็นมิ ตรกับ สิ่ง แวดล้อมยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
4. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษกลุ่มชาติ พันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยาทางวิชาการและมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคลคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้นา
ทางวิชาการมีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึก ษามี ความเป็นอิ สระในการบริห ารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับ ชุมชน
ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุก
มิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานเชิ ง บูร ณาการเป็ น ส านั ก งานแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลือ่ นคุณภาพกากับติดตามประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. ส านั ก งานส่ ว นกลางปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการทางานโดยกระจายอ านาจการ
บริ ห ารงานและการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารเชิ ง บูร ณาการมี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพก ากั บติดตามประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนา
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงจะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขต
พื้นที่พิเศษเฉพาะที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒ นา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อ ยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่งเพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุม่ ชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุม่ ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเพื่อสร้างความมั่ง คง
ของประเทศในระยะยาว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภาษาของ
ท้องถิ่น
(3) ผู้เ รียนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ จัง หวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 -2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม ที่ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่ น พื้นที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งได้รับการ
บริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอนหรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
(2) จ านวนโรงเรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประกอบอาหารการพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้ านทักษะวิชาการทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท
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(4) จานวนผู้บริหารครูในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขาและที่ดูแลหอพัก
นอนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการพัฒนาและ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุ ร กั นดารได้รับ การส่ง เสริม การเรียนรู้ที่ มี คุณภาพและเกิ ดจิตสานึก รัก ในสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ก ลุ่ม ที่
ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาใน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งตามความจาเป็นและเหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งให้จัดการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพและเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
4) สร้ า งเวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ใ นประเด็ น “การพั ฒ นาการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งควรทา
อย่างไร” ผ่านช่องทางจัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น
การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มทีอ่ ยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ
วิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพและภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
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การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education) 2) พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อ การบรรลุ
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 6) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ และ
7) นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เ รียนทุ กคนมี คุณธรรม จริยธรรม มี ค่านิยมที่ พึง ประสงค์ มี จิตสาธารณะ
รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศัก ยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่าง
มีคุณภาพมีทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตาม
ความต้องการและความถนัด
4. ผู้เ รียนที่มี ความต้องการจาเป็นพิเ ศษ มี พัฒ นาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ทั้งในด้านที่ มี พัฒนาการปกติและด้านที่มี ความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือ
ความสามารถ พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บ ริการช่วยเหลือ
เฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีความต้อ งการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น
หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน
และสามารถ พึ่ง ตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ ซับซ้อนและการป้องกั นตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทา (Career Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒ นาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล
เพื่อส่ง เสริม ให้ผู้เ รียนมี ห ลัก คิดที่ ถูก ต้อ ง รัก ในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็น
เลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชี วิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและพื้นที
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลัก
คิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ปรับ ปรุง หลัก สูตรปฐมวัยเพื่อให้เ ด็ก ได้รับ การพัฒ นา ทั้ ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่ง เสริม สนับ สนุนให้สถานศึก ษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษาและ
ปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่ง จัดทาขึ้ นบนพื้นฐานความต้องการ จ าเป็น
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่ มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพ ฤติกรรมที่แสดงออกถึ งการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และจัด กิ จ กรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึ ก ษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่ง เสริม และสนับสนุนให้ส ถานศึก ษาปรับปรุงหลัก สูตรปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่ง เสริม สนับ สนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่กาหนด
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับ การพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้ อ ยละของผู้ เ รีย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานได้ รับ การ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่าน
4) ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้าน
การรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)
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6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้าน
การรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้าน
การรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา
ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เ รียนที่ มีทั กษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้เ รียนที่ มี ความรู้ และทั ก ษะในการป้องกั น
ตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา
12) ร้ อ ยละ 60 ของผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี
สมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึก ษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึก ษาที่ มี ก ารจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study)
4) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จัด การเรีย นรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึ กษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่ง เสริม สนับ สนุนให้ส ถานศึก ษาจัดการเรียนรู้ร ะดับ ปฐมวั ย ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
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(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ การ
เลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนา
เด็กก่อน ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยเน้ น การพั ฒ นา
สมรรถนะที่จาเป็น 3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พั ฒ นาผู้ เ รียนให้มี ส มรรถนะด้า นดิจิทั ล (Digital Competence)
และ สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่ง เสริม สนับ สนุนสถานศึกษาที่มีก ารจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตาม แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้ บ ริ ก ารเครื่องมื อ การวั ดและประเมิ น อิง สมรรถนะตามแนว
ทางการ ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
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(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความ
เป็นเลิศ ในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา
โดยจัดเป็น ห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม
3.4 พัฒนาผู้เ รีย นให้มีทักษะอาชี พและทักษะชีวิต มีสุข ภาวะที่ดีส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
การ ประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อิงสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ
เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความ
สนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
และ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสัง คม (Social and
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีก ารจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกั บ
มาตรฐาน สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Environmental Education
Sustainable Development : EESD)
(3) ทุ ก สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายโลก เพื่อการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลก
เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทุ ก สั ง กั ด จั ด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD)
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เ รี ยนที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษ มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะ อาชีพ ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม
ให้มี ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่ง เสริม สนับ สนุนและพัฒนาการจัดการศึก ษาสาหรับ ผู้เ รียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศู นย์
การเรียน เฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่ง เสริม สนับ สนุนการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามโครงการอั น
เนื่องมาจาก พระราชดาริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
(10) ส่ง เสริม สนับ สนุน เทคโนโลยี สิ่ง อานวยความสะดวกสื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ ที่ มี
ความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่
สากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่ง เสริม สนับ สนุนให้ห น่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม
ผลิต พัฒนาและเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทา
ผังบริเวณ จัดทาแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ครือข่ า ยส่ง เสริม ประสิท ธิ ภ าพและกลุ่ม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่ง เสริม สนับ สนุนสถานศึกษาร่วมมื อกับ ผู้ปกครอง ชุม ชน และ
องค์กร ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

33
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรีย นรู้ ให้แ ก่ผู้เ รีย นเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัด สร้า งสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน
Digital Platform
3.7.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้ก าร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒ นา Digital Platform เพื่อ ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล
(3) สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ให้ผู้เ รีย นเรีย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่าน
Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนา
การปรับ เปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริห ารครูและบุคลากรทางการศึ ก ษาทุก
ประเภทตั้งแต่การจูงใจคัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพปรับเปลีย่ นบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ทมี่ ี
คุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการเป็นมืออาชีพมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงโดยปรับบทบาทจาก
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันรวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงนอกจากนี้มีการออกแบบวางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถจูงใจ
บุคคลที่เก่งดีมีความรู้มาเป็นครูมีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การผลิตครูและมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการ
พัฒ นาอบรมครูและการจัดท าฐานข้อมู ล ก าลัง คนเพื่อเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประวัติครูป ระวัติก ารพัฒ นา
ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
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3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้า งเครือข่ า ยความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและ
พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึ ก ษามี ก รอบสมรรถนะครู ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสมและพอเพียงต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาด
แคลนและความต้องการครู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะ
ครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู
ระยะ 20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือติดตามประเมินผลการผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริ หารครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภทให้ มีส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจาเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บ ริห ารครูและบุคลากรทางการศึก ษาสามารถพัฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึก ษาวิเ คราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒ นาตนเอง (Need
Assessment) ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร
(2) ก าหนดกรอบและวิเ คราะห์ห ลัก สูตรเพื่อพัฒ นาผู้บ ริห ารครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษาสถาบันคุรุพัฒนาหรือหน่วยงานอื่นๆ
จัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
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(4) สนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่ง เสริม และพัฒ นาบุคลากรในรูป แบบชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
(6) ส่ง เสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้อ งกั บ การวัดประเมินผลที่เ น้นทั ก ษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิ จ กรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก
ประเภทให้มี ความรู้ทั ก ษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทั ก ษะสื่อสารภาษาอัง กฤษทั ก ษะ
สื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของครู ที่ ส อน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่ง เสริม และพัฒนาครูให้มี ความรู้และทั กษะในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทั กษะในการสร้างเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ
Face-to-Face Training
(14) ปรับ เปลี่ยนกระบวนการวิธีก ารประเมิ นครูโดยเน้นการประเมิน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลักและประเมินจรรยาบรรณของครู
ทุกๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)
3.3 นา Digital Technology มาใช้ ในการพัฒนาผู้บริหารครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พฒ
ั นาตนเองผ่านระบบ Digital
Technology
(3) ร้ อ ยละของ Digital Content เกี่ ย วกั บ องค์ ความรู้ใ นสาขาที่ ขาด
แคลน
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3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) พั ฒ นา Digital Platform เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พั ฒ นา Digital Platform ระบบบริ ห ารจั ด การผู้ บ ริ ห ารครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่
ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างเป็นต้น
(4) ส่ ง เสริม สนับ สนุ นให้ผู้ บ ริห ารครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. บทนา
การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดย 1) เน้นการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวาง
แผนการจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การสามะโนประชากรวัยเรียนการรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบ
ติดตามการเข้าเรียนการติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคันตลอดจน การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พื้นที่และการระดมทุน เพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐาน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านระบบงบประมาณ
มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน ด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งใน
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสาหรับ ผู้เ รีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิเ ศษ 4) ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการ
งบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุ ดหนุนตรงไปยัง ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมี ความ
เหมาะสมเพียงพอและ 4) นา Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
เสมอกันและลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึก ษาที่ มีร ะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้ม ครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) สถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ จั ด ท าส ามะโน
ประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตามตรวจสอบเด็ก
วัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึก ษาจัดท าฐานข้อมู ล ประชากรวัยเรียน เพื่อเก็ บ รวบรวม
เชื่อมโยงข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีมาตรฐานตามบริ บ ท
ของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน มี ก รอบมาตรฐาน
สถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึก ษาที่ ผ่านการประเมิ นมาตรฐานสถานศึก ษา
ตามที่กาหนด
3.2.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จั ด ท ามาตรฐานสถานศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย หรื อ
องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นให้มี
มาตรฐานเสมอกันตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคาร
เรียนอาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ
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5) ด้านความปลอดภัยและ
6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่ง เสริมสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีม าตรฐานตามที่
กาหนด
3.3 สร้า งความเข้ มแข็ งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มี ข้ อ มู ล สารสนเทศของการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) ส านั ก งานบริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนการ
ดาเนินงานและแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับและนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สานั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษจั ด ท ากล
ยุทธศาสตร์แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้า
สู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน
และที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ
เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จั ด ให้ มี ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้รับ ผิด ชอบการจั ดการศึ ก ษาพิเ ศษในการ
ติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รบั ความร่วมมือจากกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ผู้ เ รี ย นและ
สถานศึกษาทั้งด้านความเหมาะสมเพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่ว มมื อกั บ กองทุ น ความเสมอภาคทางการศึก ษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุ นให้ส ถานศึ ก ษาหน่ วยงานทุ กระดั บ นา Digital Technology
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อ สารโทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
(3) ส่ง เสริม สนับ สนุนให้สถานศึก ษาปรับปรุง พัฒ นาห้องเรียนให้ เป็น
ห้องเรียน Digital
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น Digital Device สาหรั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ อย่าง
เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่ง เสริม สนับ สนุน Digital Device และพัฒ นา Digital Pedagogy
ส าหรับ ครูอ ย่างเหมาะสม เพื่ อ เป็ นเครื่องมื อในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology : DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติระดับที่ทา
หน้าที่ในการกากับติดตามเป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสเป็นองค์กรที่
ปราศจาก การทุจริตคอรัปชั่นปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความ
ทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตั วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทางานที่เ ป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้ม ค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีประเด็นกล
ยุทธ์ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่
การกระจายอานาจ 4 ด้ า นให้ ส ถานศึก ษาเป็น ศูน ย์ก ลางในการจัดการศึ ก ษาตามบริบ ทของพื้ นที่ 4)
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอและ 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงานทุ กระดับ นา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิท ธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน
ข้อมู ล ครูข้อมูลสถานศึกษาข้อ มูลงบประมาณและข้อมูลอื่นๆ ที่ จ าเป็นมาวิเ คราะห์ เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
2. เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิ ภาคมี ความอิสระในการจัดการศึก ษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
(2) ร้อ ยละของส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
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(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ก ากั บ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
(4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(2) ส่ง เสริมการมี ส่วนร่วมจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึก ษาในระดับ
พื้นที่
(3) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษารู ป แบบ
เครือข่ายเช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(5) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4
ด้านให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มี รู ป แบบและแนวทางในการบริห ารจัด การของโรงเรียนให้เ กิ ด
คุณภาพ
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(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด
คุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อ ยละของผู้เ รียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทางการดาเนินการ
(1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ป รับ ปรุง เปลี่ย นแปลงระบบการบริห ารงานของ
หน่วยงานบทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติและรับการกากับติดตาม
(2) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการ
จัดการศึกษา 4 ด้านให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ
เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึก ษาวิเ คราะห์ออกแบบโครงสร้างของสถานศึก ษา (Enterprise
Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับ ปฏิบัติและหน่วยงานระดับ กากับ ติดตามให้เหมาะกั บบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรมโรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) น าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช้ ใ นการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
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(9) สร้างมาตรฐานและก าหนดแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(10) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ กลุ่มโรงเรียนการสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็กพิจารณา
ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการอื่นๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วดั
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รบั ความร่วมมือจากกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ผู้ เ รี ย นและ
สถานศึกษาทั้งด้านความเหมาะสมเพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่ว มมื อกั บ กองทุ น ความเสมอภาคทางการศึก ษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุ นให้ส ถานศึ ก ษาหน่ วยงานทุ กระดั บ นา Digital Technology
มาใช้ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารอย่ างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ และข้อมูล
อื่นๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ของประเทศต่อไป
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3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สามารถเชื่อมโยงและบูร ณาการข้อ มู ล ด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ร ะหว่างกระทรวงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่ เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพ และการพัฒนา
อาชีพในตลอดช่วงชีวิตเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ
(2) พั ฒ นา Digital Platform ด้ า นการเรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พั ฒ นา Digital Platform ด้ า นการบริ ห ารงานเพื่ อสนองตอบต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุ คลากรที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบตั้งแต่การคัดสรรบรรจุแต่งตั้งตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน
อาชีพ
(4) พั ฒ นา Digital Platform ระบบข้อมู ล สารสนเทศของผู้เ รียนเป็น
รายบุคคล ตั้ง แต่ร ะดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ส ามารถเชื่อมโยงกั บหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม”
-“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- “มี ความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ร อบคอบระมั ดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทน
สติปัญญาแบ่งปันซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุขสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรมีความสามั คคี
ปรองดอง
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- “สังคม” หมายถึง สังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
2. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3. เป้าหมายหลัก (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึก ษาของไทยดีขึ้ น คนไทยมี คุณธรรม จริยธรรม มี ภูมิ คุ้ม กั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
4. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อ ยละของผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ อาชี ว ศึก ษา และระดับ อุดมศึก ษาได้ง านท าหรื อ
ประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อ ยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่ นาไปใช้ป ระโยชน์ หรือแก้ ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17
ปี)
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถท่องจา และนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ /ประเภทได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
2. ร้อ ยละของสถานศึก ษาที่ได้รับการพัฒนากิ จกรรมเสริมทัก ษะและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความเป็นพลเมืองและพลโลก
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับ ปรุง ระบบทดสอบทางการศึก ษาแห่ง ชาติ ให้ส อดคล้องกั บ หลัก สูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง และพลโลกตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตามเกณฑ์มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา ที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพ ในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรองและผ่านการประเมิน เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิต ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับ ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ
6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มี ก ารผลิต และพั ฒ นาก าลัง คนด้า นอาชี ว ศึก ษา และด้านวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพเพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาลและการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่ /
ตีพมิ พ์
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่ นาไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
6. จ านวนเครือ ข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับ องค์กร /หน่วยงานทั้ งในและ
ต่างประเทศ
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี
8. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นสายวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี
9. ร้อ ยละของผู้มี ความสามารถพิเ ศษด้านวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีและด้ า นอื่ น ๆ
ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. เร่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนสาขาที่ จ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ อาทิ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริม สร้างความเข้ม แข็ง ของกระบวนการผลิตและพัฒ นาก าลัง คน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เ รียนทุ กคนเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างเท่ าเทียมกันในทุก ระดับ และประเภท
การศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได้รับการยกระดับคุณภาพ ในการ
ให้บริการเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17
ปี
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
6. จานวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกั บ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่ง พั ฒ นาแหล่ง เรียนรู้ที่ เ อื้อต่อการศึก ษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มีความหลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาเข้า ถึง
ทรัพยากรและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมีองค์ ความรู้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการ
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เรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็น
ปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ผลิตและพั ฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเ ล็กทรอนิก ส์ ให้ผู้เ รียน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษานามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
กระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิ ภาคและสถานศึก ษาและมี กลไกการส่งเสริมให้ทุ กภาคส่วนมี ส นับสนุน
ทรัพยากร เพื่อการศึกษาสถานศึกษาทุกระดับทุก ประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีศักยภาพ เพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
2. ร้อยละของผู้เรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพสามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
3. ร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
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5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ ไ ด้รับ การบริห ารจัด การเพื่อเข้าสู่ร ะบบโรงเรี ย น
เครือข่าย
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลโดย
เน้นด้านคุณธรรมความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลางและในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตลดวาม
เหลื่อมล้าสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เร่ง ส่งเสริมให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมรับ ผิดรับชอบในการจัดการศึก ษา รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
1. วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ
1. พั ฒ นาระบบและกระบวนการจัดการศึก ษาที่ คนไทยทุ ก คนเข้าถึง โอกาสใน
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลัก ษณะ และทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมคุณธรรม จริยธรรม ที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเลื่อมล้าในสังคม ด้วยการเพิ่ม
ผลิตภาพของกาลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุค
เศรษฐกิจและสังคม 4.0
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกั บ บทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่ อ พั ฒ นาสัง คมไทยให้ เ ป็น สัง คมแห่ง การเรีย นรู้ และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รู้รัก สามั คคีและร่วมมื อ ผนึก ก าลัง มุ่ ง สู่ก ารพั ฒ นาประเทศประเทสอย่ างยั่ง ยืน ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อม
ล้าภายในประเทศลง
4. ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการก่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา (Target)
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
3. คุณภาพการศึกษา (Quality)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
6. เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Ends)
1. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศัก ยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะนิสัย /พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และอยู่อย่างพอเพียงมีองค์
ความรู้ที่สาคัญและทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดารงชีวิตและ
ทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายและสนองตอบความต้องการของผู้เ รียน
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เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการศึกษา และการเรียนรู้มีระบบการทดสอบวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based Economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบท
เชิงพื้นที่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
ของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
4. ภาคการศึ ก ษามี ทุ น และทรัพ ยากรที่ เ พี ยงพอ ส าหรั บ การจัดการศึก ษาที่ มี
คุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุ นและสนองทุ นเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของ
สังคมผ่านการเสียภาษีตามสิท ธิและหน้าที่ ของพลเมืองการบริจาคการระดมทุนและการร่วมรับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศัก ยภาพและขีดความสามารถรวมทั้ งเพิ่มผลิตภาพของทุ นมนุษย์ (productivity) ที่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
6. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมีโอกาสขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจังหวัดหนองคายได้กาหนดทิศทางการพัฒนา
จังหวัดไว้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”
2. พันธกิจ
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม
และการค้า
2. ส่งเสริมสนับสนุนการนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
และท่องเที่ยว
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้า
โขง
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3. เป้าประสงค์
เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
5. ค่านิยม
หนองคายเมืองสะดวก สะอาดปลอดภัยมั่นใจ น่าอยู่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าหมายการพัฒนา
(1) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและ
การบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
(2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
1. ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุน
7. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต
และบริหารจัดการด้านการตลาด
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการ
บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิกส์ติกส์เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP และ sme
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวภายใน
และระหว่างประเทศ
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความ
มั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 4 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสังคม และ
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลยุท ธ์ที่ 2 ส่ง เสริม อนุรัก ษ์ฟื้นฟู ศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
7. แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2562-2565 จังหวัดหนองคาย
1. วิสัยทัศน์
“ระบบการศึ ก ษาได้ ม าตรฐานสร้า งทั ก ษะอาชี พสู่ ส ากล สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ
1. จัดและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลเหมาะสม กับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภทจัดและยกระดับคุณภาพการศึ กษา ให้ได้มาตรฐานสากลเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท
2. ส่ง เสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ได้ม าตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับ คุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างกาลังคนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ผลิต พัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 เสริม สร้างการพั ฒ นาและยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพครู ค ณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
4. เป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างกาลังคนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ร้อ ยละของผู้เ รียนมี คุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิ ใจในท้ องถิ่นมี ความเป็ น
พลเมืองและพลโลก
3. ร้อยละของโรงเรียนมีการประกันคุณภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. ร้อยละของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ส อดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมผลิตพัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาและงานวิจัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบความถนัดเพื่อพัฒนาสู่พื้นฐานอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและการแนะแนว
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดตามความถนัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
เป้าประสงค์
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึก ษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี คุณภาพและ
เสมอภาค
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่
2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพครูคณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
1. ร้อ ยละของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา ได้รับการพัฒนาและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
2. ร้อ ยละของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา ได้รับ การส่ง เสริม สวัส ดิก าร
สวัสดิภาพสิทธิประโยชน์และขวัญกาลังใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับพัฒนาระบบกากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษามี ร ะบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของสถานศึกษานาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
เพียงพอกับผู้เรียน
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT Analysis)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดาเนินการวิเคราะห์สถานภาพของ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย การนานโยบายสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กาหนดบทบาท อานาจ
หน้าที่และมอบหมายงานบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 ดาเนินการถ่ายทอด
กลยุท ธ์ไปสู่ก ารปฏิบัติทั้ ง ในระดับ กลุ่มและระดับ บุคคลได้อย่างทั่ วถึง เนื่องจากการใช้ก ระบวนการที่
หลากหลายวิธี และหลากหลายช่องทาง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีแผนกลยุทธ์มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดโครงสร้าง/นโยบายการ
บริหารงานมีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างชัดเจน
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดาเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริการการศึกษา/การบริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาทั้งในระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตรา
ที่สูง
2. สถานศึก ษาทุก แห่งมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการและมีกิจกรรรมการดาเนินงานเพื่อบรรลุมาตรฐาน
3. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดของผู้เรียนมีอัตรา
ค่อนข้างต่า
4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ในรอบสามทุกโรงเรียน
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6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ
2. ผู้เ รียนขาดทั ก ษะในการคิด วิเ คราะห์ การคิดสัง เคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์
3. ผู้เรียนชั้น ป.3
- อ่านไม่ออก ร้อยละ ...
- เขียนไม่ได้ ร้อยละ ...
- คิดคานวณไม่เป็น ร้อยละ...
4. ผู้เรียนชั้น ป.6
- อ่านไม่คล่อง ร้อยละ...
- เขียนไม่คล่อง ร้อยละ...
- คิดคานวณไม่คล่อง ร้อยละ...
5. สถานศึก ษายอดนิยมจัดนัก เรียนต่อห้องมาก การเรียนการสอนไม่ มีป ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
3. ด้านครูและบุคลากร
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ทุกระดับมีค่านิยมในการทางาน "มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้"
2. องค์ ค ณะบุ ค คลที่ บ ริ ห ารในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีความเข้มแข็ง
3. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ทุกระดับจัดการภารกิจที่ได้ รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน
4. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการบริการ
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ภารงานที่เป็นระบบ
5. ชมรมทางวิชาการ/เครือข่ายทางการศึกษามีความเข้มแข็งในการรวมพลังที่จะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์ในความเป็นครู พัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
7. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

61
8. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้น
นวัตกรรม และระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
9. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ทุกระดับมีวัฒนธรรมในการทางาน "เป็นทีม" เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมและพั ฒนาทีมงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสอนไม่ตรงวิชาเอก/ความรู้/ความสามารถ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร
2. ครูและบุคลากรมีทักษะในการทาวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทาให้การพั ฒนาการเรียนการ
สอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจานวนไม่เพียงพอ มีภาระงานอื่นมาก ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 มีจานวนไม่เพียงพอตามกรอบอัตรากาลัง
5. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนน้อย
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้งบประมาณ/ทรัพยากรการบริหาร
เพียงพอ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน
4. สถานศึก ษาบริห ารงบเงินอุดหนุนรายหัวตามเกณฑ์ แนวทางและวัตถุป ระสงค์การ
จัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า
5. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 มี ร ะบบบริห ารด้าน
งบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
6. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามความต้องการของเขตพื้นที่/
สถานศึกษา ทาให้สามารถพัฒนาและดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเต็มที่
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สถานศึก ษามี ร ะบบบริห ารด้ านงบประมาณ ระบบบัญ ชี และการเงินการพัสดุ ที่ ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
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5. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีอาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการบริการ น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
3. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สืบเนื่องจากมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย
การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า สืบเนื่องจากขาดการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
6. ด้านการบริหารจัดการของ สพท.และสถานศึกษา
ประเด็นสาคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร/
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
และติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษามีการนา
ICT มาในการบริหารและการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 /สถานศึกษาบริหารจัดการ
ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
4. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 มี ก ารนิเ ทศ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่าจริงจัง มีแผนการติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากร และสถานศึ กษา เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วม
7. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 มี ร ะบบการติดตาม
ประเมิ นผลที่เ ป็นเครื่องมือ สาหรับการบริหารและมี ข้อมู ลส าหรับการวางแผน เนื่องจากมี ก ารกาหนด
รูปแบบการกากับติดตามและประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 /สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก
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9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ประเด็นสาคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการวางแผนการปฏิบัติตาม
แผนและการติดตามประเมินผลแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
โอกาส (Opportunities : O)
1. จังหวัดยังคงเป็นจังหวัดที่สามารถอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ของชาติได้เ ป็นอย่างดี ส่ง ผลต่อ การปลูก ฝัง ให้ผู้เ รียนเกิ ดความภาคภูมิ ใจในอัตตลัก ษณ์ของสังคมและ
วัฒนธรรม และรักษาสืบทอดวิธีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่ได้สืบไป
2. จังหวัด/อาเภอ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ทาให้สังคม/ชุมชนเกิดภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ สามารถนาไปสอดแทรกในหลักสูตรสร้าง
คนให้เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
4. สถาบันทางสังคมมีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ สนับสนุนการศึกษา
อุปสรรค (Threats : T)
1. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเกิ ด
ค่านิยมใหม่ ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ทางานไม่เป็น ไม่เคารพกฎระเบียบ
2. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้มีการสมัครเข้า
เรียนในโรงเรียนยอดนิยมมากกว่าความสามารถรับนักเรียน
3. ประชากรกลุ่มอายุการศึกษาขั้นพื้นฐานลดจานวนลงอย่างต่อเนื่ อง ทาให้มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
5. ประชาชนในจังหวัด/อาเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา
2. ด้านเทคโนโลยี
โอกาส (Opportunities : O)
1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาสามาถนามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
2. การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสังคม/ชุมชนส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองมากขึ้น
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3. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ส่งผลต่อการสือ่ สารและการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
อุปสรรค (Threats : T)
1. สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีขาดการแยกแยะ ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์
2. การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ร้านเกมส์) ของสังคม/
ชุมชน ส่งผลต่อพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. ด้านเศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunities : O)
น้ามันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทา
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
อุปสรรค (Threats : T)
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทาให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้น้อย ส่งผลต่อ
การสนับสนุนการศึกษา
2. ราคาน้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ราคาสินค้า และค่าครองชีพ
ของผู้ปกครองสูงขึ้น มีผลต่อการสนับสนุนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสถานศึกษา
3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด/อาเภอ มีแนวโน้มต่าลง ส่งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย
โอกาส (Opportunities : O)
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทาให้สถานศึกษามี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ส่งผลให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
อุปสรรค (Threats : T)
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาทาให้การบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง
2. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย การทางานไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สพฐ. ก าหนดนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้เ กิ ดข้อขัดแย้ง กั บ ชุมชน
ผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน
4. สพฐ. ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรม การด าเนิ น งานพั ฒ นาต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา/สถานศึกษา ไม่สามารถดาเนินงานตอบสนองความต้องการ ความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สถานศึกษาได้
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5. นโยบายกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษายังไม่ดาเนินการอย่างจริงจัง
ส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
6. นโยบายปฏิรูปการศึกษายังไม่ดาเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. รัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวที่เท่ากัน ส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนผูเ้ รียนด้อยโอกาสไม่
เพียงพอ
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บทที่ 4
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2562–2565 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การจัดการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. นาศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับสภาพแวดล้ อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทันเวลาและทันสมัย
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทัก ษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นมือ
อาชีพ
8. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างทั่วถึง
9. ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพึงพอใจ
3. ค่านิยม (Corporate Values)
ค่านิยมการทางานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 คือ “NAGA
MODEL” คนสาราญ งานสาเร็จ
N : Network
= การสร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
A : A Citvities
= การทางานด้วยความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ อย่างมือ
อาชีพ
G : Good Governace = การมี วินัยของข้าราชการ 5 ประการ สะอาด มี ร ะเบียบ
นุ่มนวล ตรงเวลา มีสมาธิ
A : Asessment
= การประเมินผล
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แผนภูมิที่ 6 กรอบแนวคิด : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพและการบริการที่
ประทับใจ
5. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อ มนาแนวพระราชดาริ สืบ สานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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1.3 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ฯลฯ
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 ด้า นการพัฒนาคุณภาพผู้เ รีย นและส่งเสริมการจัดการศึก ษาเพื่อสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนาหลักสูตร ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จาเป็นและความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีความมั่นใจในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษา อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญา
ให้มีความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
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2.8 ส่ง เสริม สนับ สนุนการพัฒ นาผู้เ รียนที่ มี ความต้องการจ าเป็นพิเ ศษ (ผู้พิก าร
ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.9 ส่ง เสริม สนับสนุนการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดและการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการท าวิ จั ย และนาผลการวิ จั ย ไปใช้ พั ฒนาคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด และ
ประเมินผล โดยเน้น ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเพื่อสาร
3. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. ร้อยละของนักเรียนแต่ละดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 กาหนด
5. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นอ่ า นหนั ง สื อ ตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เขต 2 กาหนด
6. ร้อยละของผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละเขตพื้นที่
7. ร้อ ยละของนัก เรียนที่ มี คะแนนการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นได้รับ การ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ให้ส ามารถจัดการเรีย นรู้ อย่ า งมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC )
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูง ใจให้ครูและบุคลากรทางการศึก ษามีขวัญและก าลังใจในการ
ทางาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน ระบบส่ง เสริม ความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัว
ประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
2. ร้อ ยละของนัก เรียนที่ จ บการศึก ษาภาคบัง คับ ได้รับ โอกาสในการศึก ษาต่ อ ขั้ น
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่ ง เสริม สนั บ สนุ นการสร้า งจิตส านึก รัก ษ์สิ่ง แวดล้อม มี คุ ณธรรม จริยธรรม
และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. ร้อ ยละของผู้เ รียนระดับการศึก ษามี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของ การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้ห ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พั ฒ นาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ การก ากั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬาโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่อ งเชิดชูเ กี ยรติสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส านัก บริห ารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและภาค
2.3 สร้างความเข้ม แข็ง ในการยกระดับ คุณ ภาพการศึ ก ษารูป แบบเครือข่ าย เช่น
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่ง เสริม สนับ สนุนผู้ปกครอง ชุม ชน สัง คมและสาธารณชนให้มี ความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
2. ร้อ ยละของสถานศึก ษาและหน่วยงานทุ ก ระดับ ร่วมกั นสนับ สนุนให้ผู้ป กครอง
ชุมชน สังคมฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 กาหนด 6 จุดเน้น การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นข้อที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.3 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่ อาชีพ ด้วยการแนะ
แนวและ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.5 ผู้เ รียนได้รับ การวัดและประเมิ นผลที่ หลากหลายเหมาะสมตามศัก ยภาพเป็น
รายบุคคล
3. ผู้เ รีย นมี คุณธรรม จริย ธรรม ตามค่า นิย มหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี
จิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เ รีย นที่มี ความต้องการพิเ ศษได้รั บ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ ม ตาม
ศักยภาพ เป็นรายบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.3 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การ
เรียน
4.4 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
จุดเน้นข้อที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้อ งการ
ของบุคคลและสถานศึกษา
1.1 ครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพัฒ นาวิธี จัด การเรีย นรู้ที่ ใ ช้ทั ก ษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสารที่ทันสมัย
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1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเ ทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี จิตวิญ ญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถบริ ห ารงานทุ ก ด้ า นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
จุดเน้นข้ อที่ 3 จุดเน้นด้า นพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
ประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสาย
สามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุ ด เน้ นข้ อ ที่ 4 จุ ด เน้ นด้ า นการทดสอบ การประเมิ น การประกั นคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นข้อที่ 5 จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน ในเรื่องข้อมูล
นัก เรียนข้อ มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมู ล สถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นข้อที่ 6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล
(Educational Maps)
1.5 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห ารร่ ว มกั น ในรู ป แบบ cluster อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานของ
สถานศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และความปลอดภัย ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรร
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากร
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผูม้ ีสว่ น
ได้ ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
นโยบายการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้
1. การบริ ห ารงานประจ าทุ ก กลุ่ ม งานตามโครงสร้ า งของส านั ก ง านเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษายึ ด
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้ข้อมูลหลักฐานสารสนเทศ ที่เป็นระบบและถูกต้องใน
การตัดสินใจ ภายใต้ก ารมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
2. พัฒ นาส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาและบุ คลากร ให้มี ความพร้อมในทุ ก ๆ ด้าน เพื่อการ
ให้บริการอานวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลาทางการศึกษาและผู้มา
ติดต่อราชการให้เกิดความประทับใจ
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นโยบายการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและพั ฒนานั ก เรี ย น ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองคาย เขต 2 ดังนี้
1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
กีฬา วิชาชีพ และ ICT
2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการมีงานทา
3. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอื่นๆของกลุ่มอาเซียน
4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้นวัตกรรม ID–Plan
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้
1. ความเชื่อมโยงกับระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งจะต้องทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และของ
กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. แนวทางการตรวจ ติดตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รูปธรรม ตามแผน
ปฏิบัติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 จึง เห็นสมควรก าหนดแนวทางเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และ
การรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้ า วหน้ า ของตั ว ชี้ วั ด ใน
แต่ ล ะยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ จุดเน้นและนโยบาย เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิ ดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนด อันจะนาไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.2 การประเมิ น ผลระยะครึ่ ง ปี เป็ น การประเมิ น ผลในช่ ว งกลางปี เพื่ อ ทบทวน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ให้มีความเหมาะสม
2.3 การประเมิ นผลเมื่ อสิ้นสุด งบประมาณ เป็ น การป ร ะ ม วล ผ ล แ ผ น ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร
ประจาปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
3. การจัดทารายงานประจาปีของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จะต้อง
จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของตนเอง เพื่ อ เปิ ด เผยและแสดงให้ เ ห็ น ถึง
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต 2 ได้พิจ ารณาโครงการ/กิ จ กรรม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในแต่ละปี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565)
ดังนี้
สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

2562
583,060

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 1,900,280
การแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
612,000
บุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
1,670,000
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
95,000
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 5,727,380
การศึกษา

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2563
2564
641,366
705,503

2565
776,054

2,090,308

2,299,339

2,529,274

673,200

740,520

814,572

1,837,000

2,020,700

2,222,770

104,500

114,950

126,445

6,300,118

6,930,130

7,623,144

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562–2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

79
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ส่วนที่ 6
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562–2565 ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต 2 เป็ น แผนกลยุ ท ธ์ ที่ มุ่ ง ใช้ เ ป็น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาการศึก ษา
โดยนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการทาง
การศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. การดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สัง กั ด ได้รับ ทราบข้อ มูลอย่างชัดเจน เพื่ อ การมีส่วนร่วมและสนับสนุ นให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ก าหนดที ม งานในการขั บ เคลื่อ นกลยุ ท ธ์ ห ลัก ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยที ม งานจากกลุ่ม ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละกลยุทธ์ ดาเนินการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 โดยวิเคราะห์แผนเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
4. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
จ านวน 102 โรงเรียน กั บ อี ก 5 สาขา โดยกระจายอานาจให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ
ดาเนินการแปลงนโยบาย ยุท ธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุท ธ์ และแนวทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการ
กาหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน
5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565)
กับนโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒ นาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
6. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ต้องให้ความสาคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4
ปี (พ.ศ. 2562–2565) เป็นกรอบในการดาเนินงานและบริหารของสถานศึกษา
7. ต้องพั ฒ นาศัก ยภาพของบุคลากรทุก ระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
เทคนิควิธีก ารใหม่ ๆ อย่างต่อ เนื่อง รวมทั้ งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้ร างวัลเมื่อ
สามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จ
8. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง และจังหวัดสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
พอเพียงต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565)
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แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
1. แหล่งงบประมาณ
1.1 งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย
1.3 งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน
1.4 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
2.1 จัดท าข้อ มู ล โครงการ/กิจ กรรม เพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานด้านสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการ
บริหารจัดการศึกษา
2.2 การประสานความร่วมมือ หรือจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานในการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน
2.4 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
การติดตามประเมินผลตามแผน
การติดตามประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ไปสู่
การปฏิบัติ มีแนวทางการดาเนินงาน และกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) อย่างต่อเนื่องและนาผลมา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดทาแผนในปีต่อไป
2. กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) แล้วแปลงตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่ตัวชี้วัด ระดับกลุ่ม
ระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบจัดทาเครื่องมือ และปฏิทินการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานตามกรอบ
การประเมิน และตัวชี้วัดในการดาเนินงานและตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการและสถานศึกษา โดยนาวิธีการ
ติดตามประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมมาใช้
4. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารเสนเทศเพื่ อ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ บ รรลุเ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒
ที่ ๒๖๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
---------------------------------------------ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำหนองคำย เขต ๒ ก ำหนดจั ด ท ำแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรงำน ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของรัฐบำล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร หำกเกิดข้อผิดพลำด
สำมำรถทรำบได้ ทั น ที ว่ ำ เกิ ด จำกสำเหตุ ใ ด และสำมำรถท ำกำรแก้ ไ ขได้ ทั น ท่ ว งที ที่ เกิ ด กำรผิ ด พลำด
ในกระบวนงำน ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำน และกำหนดแนวทำงกำรทำงำน
ในอนำคตได้
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว บรรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะทำงำน ดังนี้
๑. คณะทำงำนฝ่ำยจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒
ประธำนคณะทำงำน
๑.๒ นำยอำนวย ทิพย์กำจร รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒
รองประธำน
๑.๓ นำงสุจิณล์ฎำ คุยลำเจียม รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
๑.๔ นำยนพดล เสนำอำจ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๑.๕ นำงสำวนิตยำ ตำตินิจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
๑.๖ นำงกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะทำงำน
๑.๗ นำงรำเพย ทินกระโทก ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คณะทำงำน
๑.๘ นำงสำวฉวี รำชบุรี
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
๑.๙ นำงอิชยำ สิงห์คำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๑.๑๐ นำยสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คณะทำงำน
๑.๑๑ นำยคูณ จันทรประทักมี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุ้ง
คณะทำงำน
๑.๑๒ นำยพัชระ งำมชัด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง
คณะทำงำน
๑.๑๓ นำยชำรี แพนแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเซิม
คณะทำงำน
๑.๑๔ นำยสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงอำด
คณะทำงำน
๑.๑๕ นำยนิรวัตร เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหนัง
คณะทำงำน
๑.๑๖ นำยธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงนำงขำว
คณะทำงำน
๑.๑๗ นำยสมพงษ์ ปรำบศัตรู ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผือ
คณะทำงำน
/๑.๑๘ นำยธงชัย…

-๒๑.๑๘ นำยธงชัย ภูชมศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓
๑.๑๙ นำยทองคำ ปำปะโข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฮำ
๑.๒๐ นำยอนุสรณ์ วรรณำวงศ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพระบำทนำหงส์
๑.๒๑ นำยสุรศักดิ์ พันธุ์วงษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุทธสิริโสภำ
๑.๒๒ นำยวีระ โพธิรุขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเมย
๑.๒๓ นำยชัยวิชิต วิชัยโย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองวัวชุม
๑.๒๔ นำยสรวิศ ผำทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเค็ม
๑.๒๕ นำยเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำเย็น
๑.๒๖ นำยพิทยำ บริจำค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวัดหลวง
๑.๒๗ นำยบุญเพ็ง วงษ์สิม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลจุมพล
๑.๒๘ นำยนิยม ดงงำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฝ้ำไร่วิทยำ
๑.๒๙ นำยชัชฌำณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตำล
๑.๓๐ นำยอุดมสิน คำมุงคุณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้อน
๑.๓๑ นำยสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเพียงใหญ่
๑.๓๒ นำยธวัช ถำโท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแป้น
๑.๓๓ นำงสำว รัชนิดำ ไสยรส นิติกร
๑.๓๔ นำงสำวนิยำกร ศรีมังคละ ศึกษำนิเทศก์
๑.๓๕ นำยปรีชำ หลักคำพันธ์ ศึกษำนิเทศก์
๑.๓๖ นำงอรอุมำ บวรศักดิ์
ศึกษำนิเทศก์
๑.๓๗ นำยเวชยันต์ ภูละคร
ศึกษำนิเทศก์
๑.๓๘ นำยสมพงษ์ มหำโยธี
ศึกษำนิเทศก์
๑.๓๙ ว่ำที่ร้อยเอก รำมคิน โทรัตน์ ศึกษำนิเทศก์
๑.๔๐ นำงจุฬำภรณ์ จันชำรี ศึกษำนิเทศก์
๑.๔๑ นำยภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษำนิเทศก์
๑.๔๒ นำงสำวณัฐธยำน์ สิงหศิริ นักจัดกำรงำนทั่วไป
๑.๔๓ นำงสำวนิภำพร พลสุวรรณ นักวิชำกำรพัสดุ
๑.๔๔ นำงสำวชบำไพร ทวีทรัพย์ นักทรัพยำกรบุคคล
๑.๔๕ นำยอดิศักดิ์ พรมหลง นักทรัพยำกรบุคคล
๑.๔๖ นำยจักรพงษ์ มำนะดี นักทรัพยำกรบุคคล
๑.๔๗ นำงเตือนใจ บุญบุตร
นักวิชำกำรศึกษำ
๑.๔๘ นำงดำวใจ นันทจันทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
๑.๔๙ นำงสำวหนูดำว บุญจันทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไป
๑.๕๐ นำงสุนันท์ ภูอำกิจ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
๑.๕๑ นำงสำวโชติภำ พลศักดิ์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๑.๕๒ นำงสำวทัศนียำ ประจิมทิศ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๑.๕๓ นำยวัชรพงษ์ พิมพ์มำ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
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คณะทำงำน
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คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
/๑.๕๔ นำงสำว...

-๓๑.๕๔ นำงสำวมัทธิดำ พงษ์สุวรรณ์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๑.๕๕ นำยธีระพงษ์ สังข์หลอด ผู้ช่วยนิติกร
๑.๕๖ นำยตุง สรรพวิเศษ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
๑.๕๗ นำงรำตรี ฉันทพจน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๑.๕๘ จ่ำเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
๑.๕๙ นำงสำววิระญำ ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
๑.๖๐ นำงพัฒน์นรี ผำทอง
นักวิชำกำรศึกษำ
๑.๖๑ นำงสำวทวีพร สกุลอำมำตย์ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
เลขำนุกำรคณะทำงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน

มีหน้ำที่ วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำน สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำย นำมำ
วิเครำะห์ศักยภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ SWOT Analysis มำกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์กล
ยุทธ์ จุดเน้น แผนงำนโครงกำร/กิจกรรม เพื่อบริหำรจัดกำรแผนสู่ควำมสำเร็จ
๒. คณะทำงำนฝ่ำยจัดทำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๒.๑. นำยอำนวย ทิพย์กำจร

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒
ประธำนคณะทำงำน
๒.๒ นำยคูณ จันทรประทักมี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุ้ง
คณะทำงำน
๒.๓ นำยวีระ โพธิรุขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเมย
คณะทำงำน
๒.๔ นำยชัยวิชิต วิชัยโย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองวัวชุม
คณะทำงำน
๒.๕ นำยสรวิศ ผำทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเค็ม
คณะทำงำน
๒.๖ นำยเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำเย็น
คณะทำงำน
๒.๗ นำงรำตรี ฉันทพจน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
เลขำนุกำรคณะทำงำน
๒.๘ จ่ำเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
๒.๙ นำงสำววิระญำ ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
๒.๑๐ นำงพัฒน์นรี ผำทอง
นักวิชำกำรศึกษำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
๒.๑๑ นำงสำวทวีพร สกุลอำมำตย์ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
มีห น้ ำที่ จั ดพิ ม พ์ ตรวจทำน และรวบรวม จัด ท ำเอกสำรแผนพั ฒ นำกำรศึก ษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
น ำเสนอผู้ อำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ ให้ ควำมเห็ นชอบเพื่ อ
ประกำศใช้
๓. คณะทำงำนฝ่ำยติดตำม ประเมินผล และรำยงำน ประกอบด้วย
๓.๑. นำยอำนวย ทิพย์กำจร รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒
ประธำนคณะทำงำน
๓.๒ นำงรำตรี ฉันทพจน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำน
๓.๓ จ่ำเอกพชร รักษ์มณี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
คณะทำงำน
๓.๔ นำงพัฒน์นรี ผำทอง
นักวิชำกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๓.๕ นำงสำววิระญำ ไชยเคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เลขำนุกำรคณะทำงำน
๓.๖ นำงสำวทวีพร สกุลอำมำตย์ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำน
/มีหน้ำที่...

-๔มีหน้ำที่ มีหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสำรรำยงำน ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำ หมำย
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นำยอำนวย ทิพย์กำจร)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
นายอานวย ทิพย์กาจร
นางราตรี ฉันทพจน์

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คณะทำงำน
นายอานวย ทิพย์กาจร
นางราตรี ฉันทพจน์
จ่าเอกพชร รักษ์มณี
นางพัฒน์นรี ผาทอง
นางสาววิระญา ไชยเคน
นางสาวทวีพร สกุลอามาตย์

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562-2565)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคำย 43120
โทรศัพท์ 042-471969
e-mail : info@nongkhai2.go.th
www.nongkhai2.go.th

